Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky pod
označením „Pořízení vývojového SW vč. podpory“, část I. „Licence a podpora vývojového
software pro mikrokontroléry řady ARM“
Identifikační údaje zadavatele
(název, sídlo, IČ):
Předmět veřejné zakázky:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta
strojní, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba,
61989100
Předmětem této části veřejné zakázky je pořízení licence a
podpory vývojového software pro mikrokontroléry řady ARM

Část I. Licence a podpora vývojového software pro mikrokontroléry řady ARM
Cena sjednaná ve smlouvě:
497 890,00 Kč bez DPH
Označení účastníků zadávacího řízení (sídlo/místo podnikání; IČ):
Zamarovská 229, Zamarovce 911 05, Slovenská
Computer Controls SK s.r.o.
republika; SK 51132605
MICROLAND spol. s r.o.
Slavětínská 9, Klánovice, 190 14 Praha 9; 16191889
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva a označení poddodavatelů, pokud
jsou zadavateli známi:
Obchodní firma/název:
MICROLAND spol. s r.o.
Sídlo:
Slavětínská 9, Klánovice, 190 14 Praha 9
IČ:
16191889
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Nejnižší nabídková cena
Jaká část veřejné zakázky má být plněna
prostřednictvím poddodavatelů (je-li
Není zadavateli známo
zadavateli známo):
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita:
Nebylo použito
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému,
pokud k tomuto došlo:
Nebylo zrušeno
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebyly použity
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Nebyl zjištěn střet zájmů
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci:
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst.
3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Nebylo použito
V Ostravě dne 31. 10. 2019
podepsal Ing.
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Miroslav Jílek
Datum: 2019.10.31
Jílek
15:22:07 +01'00'
..........................................
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek

