NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Č.j.: 2018/143155/CNB/420

Písemná zpráva zadavatele
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„VMware – licence a SnS“
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyhotovil o veřejné zakázce zadávané
v otevřeném řízení tuto písemnou zprávu.
I.

Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:
Česká národní banka
Sídlo:
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zastoupený: Ing. Vladimírem Mojžíškem, ředitelem sekce informatiky
a
Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
IČO:
48136450
DIČ:
CZ48136450
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zajištěně SnS - Support and Subscription Services (dále
jen "SnS") a licencí k programovým produktům společnosti VMware, Inc., resp. jejich
přímým „nástupcům“ nebo náhradám.
SnS / licence pro jednotlivé programové produkty požaduje zadavatel dodat pro
produkty vždy v aktuální dostupné verzi. Poskytované licence musejí být volně a bez
omezení přenositelné v rámci zadavatele (tj. nesmějí být žádným způsobem vázány na
hardware, doprovodný software nebo mít omezen počet přenosů).
Cena sjednaná ve smlouvě:
Ceny sjednané ve smlouvě jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy, která je uveřejněna na
profilu zadavatele. Celková nabídková cena vybraného dodavatele činí 103 720 EUR
bez DPH (VAT).

II. Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení.
III. Označení účastníků zadávacího řízení:
Celková nabídková cena v EUR bez
DPH (VAT)

Účastník
FS CODES s.r.o.
Třebohostická 1244/12
100 00 Praha 10 – Strašnice
IČO: 25623257

103 720

IV. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu
jejich vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

V. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma uchazeče:
IČO:

FS CODES s.r.o.
Třebohostická 1244/12, 100 00 Praha 10 – Strašnice
společnost s ručením omezeným
25623257

VI. Odůvodnění výběru nejvýhodnější nabídky:
Vzhledem k tomu, že do zadávacího řízení na veřejnou zakázku byla podána pouze
nabídka výše uvedeného dodavatele, nebylo provedeno hodnocení této nabídky. V
souladu s § 123 zákona zadavatel rozhodl o výběru tohoto dodavatele, který splnil
veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.
VII.Označení poddodavatelů dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi:
Dodavatel bude plnit bez poddodavatelů.
VIII. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Zadavatel připustil podávání nabídek pouze elektronicky.

IX. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
Zadavatel nepřistoupil k rozdělení veřejné zakázky na části, neboť předmět veřejné
zakázky tvoří jeden funkční celek a je zadáván v časové souvislosti.
V Praze dne 4. prosince 2018

Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Vladimír Mojžíšek
ředitel sekce informatiky

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

