Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce

„Rozšíření licencí Adobe LiveCycle“
Č.j. 61480/14/7300-40175-050402
č. spisu 35/2014
Minimální povinné údaje dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):
a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě
identifikační údaje zadavatele:
Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 720 80 043
předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je:
- dodání softwarových licencí Adobe LC Process Management v počtu 4 CPU,
- dodání softwarových licencí Adobe LC PDF Generator v počtu 4 CPU,
- dodání technologické podpory výrobce k dodaným licencím do konce roku
2015
cena sjednaná ve smlouvě:
3 142 104,- Kč bez DPH
3 801 946,- Kč vč. DPH
při sazbě DPH ve výši 21 %
b) zvolený druh zadávacího řízení
zjednodušené podlimitní řízení § 38 ZVZ
c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva
uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele
identifikační údaje vybraného uchazeče:
AddSign s.r.o.
Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4
IČO: 02646382
odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Předložené nabídky souhlasily s podmínkami zadání veřejné zakázky. Základním
kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky byla stanovena ve smyslu § 78

odst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídek zadavatel
posuzoval nabídkovou cenu vč. DPH, uvedenou v nabídce.

d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Poř.
č.
1.

Uchazeč
AddSign s.r.o.

Na Pankráci 1062/58,
140 00 Praha 4

02646382

2.

Addict s.r.o.

Neumannova 1453/28,
156 00 Praha 5

28864930

Poř.
Uchazeč
č.
AddSign s.r.o.
1.
2.

Addict s.r.o.

Sídlo uchazeče

IČO:

Cena bez DPH

Cena vč. DPH

3 142 104,- Kč

3 801 946,- Kč

3 163 200,- Kč

3 827 472,- Kč

e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež
nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti
f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení
g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
-
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