NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1
Č.j.: 2016/090927/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Rozšíření licencí a pořízení podpory produktu VisiBroker firmy Micro Focus“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v jednacím řízení bez uveřejnění tuto písemnou zprávu.
I.

Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě:
Zadavatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
48136450
CZ48136450

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí, poskytování konzultací a technické
podpory k produktům VisiBroker.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena za dodávku licencí dle článku I odst. 1 smlouvy byla stanovena dohodou
smluvních stran a bez DPH činí 314.160,- Kč.
Cena služby dle článku I odst. 2 smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran a bez
DPH činí ročně 568.151,- Kč.
Cena konzultace uvedené v čl. I odst. 6 smlouvy je 57.600,- Kč/den bez DPH.
II.

Zvolený druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění.
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III. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:
DIČ:
IV.

butteland CZ s.r.o.
Branická 1952/213a, 140 00 Praha 4 - Krč
společnost s ručením omezeným
04088395
CZ 04088395.

Identifikační údaje všech uchazečů včetně uvedení jejich nabídkové ceny:
Uchazeč

Nabídková cena celkem v Kč bez
DPH

butteland CZ s.r.o.
Branická 1952/213a
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 04088395
V.

3.047.564,- Kč

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a
odůvodnění jejich vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

VI.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka nemá být plněna prostřednictvím subdodavatele.

VII. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka uchazeče splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách.
VIII. Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění s jedním dodavatelem:
Důvodem užití jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že předmět veřejné
zakázky, tj. dodávku produktů VisiBroker a poskytování jejich technické podpory
(Support&Maintenance), může poskytovat na území České republiky jedině a výhradně
obchodní společnost butteland CZ s.r.o. (dále jen „butteland“), jakožto partner
a zastoupení společnosti Borland (A Micro Focus Company), která udělila buttelandu
výhradní oprávnění.
Z tohoto důvodu přikročil zadavatel k použití jednacího řízení bez uveřejnění v souladu
s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona (ochrana výhradních práv).
V Praze 2. srpna 2016

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky
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