Písemná zpráva zadavatele
(ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka:
Druh řízení:
Ev. č. zakázky ve VVZ:
Spis. č. zadavatele:

Zajištění licenčního program Microsoft
otevřené řízení s elektronickou aukcí
Z2021-030629
0227008494

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
282 44 532

Předmět veřejné zakázky

I.

Předmětem této veřejné zakázky bylo zajištění licenčního programu od společnosti a jejich
autorizovaných zástupců, a to následujícím způsobem:
• zprostředkování uzavření prováděcí smlouvy Enterprise se společností Microsoft a dalších
Smluv Microsoft dle Rámcové smlouvy o spolupráci,
•

poskytování poradenských a konzultačních služeb týkajících se produktů Microsoft

•

dokup nových licencí a služeb od společnosti Microsoft.
Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení

II.

Název účastníka

Sídlo

IČO

SoftwareONE Czech
Republic s.r.o.

Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4

24207519

AUTOCONT a.s.

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava

04308697

exe, a.s., odštěpný závod

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

05099994

DNS a.s.

Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

25146441

III.

Identifikační údaje účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a důvod
vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
IV.

Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva.

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky účastníka, který podal v rámci tohoto zadávacího řízení
nejvýhodnější nabídku, a to společnosti SoftwareONE Czech Republic s.r.o., IČO: 24207519, se
sídlem: Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4.
V.

Cena sjednaná ve smlouvě

Cena za předmět plnění činí 4 316 500 EUR bez DPH.

VI.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
VII.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu.

Zjednodušený režim nebyl použit.
VIII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků

Podání nabídek bylo provedeno elektronickými prostředky.

V Praze dne 16. 3. 2022

…………………….

…………………….

Kateřina Sekerová
člen komise

Jana Lánská
člen komise

