PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Forma zadávacího řízení:

„Dodávka nových funkcionalit EIS Magion“
Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru nových a doplňujících funkcionalit
EIS MAGION v databázovém prostředí zadavatele se zaměřením na oblast majetku,
ekonomiky, personalistiky a mezd v návaznosti na již dříve dodané moduly EIS MAGION.

3. DŮVOD POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu
s ustanovením § 23 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále
jen „zákon“), neboť jde o dodatečnou dodávku pořizovanou jako rozšíření stávajícího
rozsahu dodávky, kdy změna dodavatele by nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných
technických parametrů, které by mělo za následek neslučitelnost s již pořízeným zařízením.
Není tedy technicky možné z důvodu nekompatibility realizovat dodávku od jiného výrobce.
Doplnění a rozšíření informačního systému MAGION o nové a doplňující funkcionality
je nezbytné pro nastavení hospodárných, efektivních a účelných procesů v organizaci
zadavatele.
Rozšíření dříve dodaného ekonomického a informačního systému Magion zahrnuje
konkrétně oblast majetku, ekonomiky, personalistiky a mezd.

4. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková cena za předmět veřejné zakázky činí 1.467.474,-Kč bez DPH.
Z toho
1. Cena analýzy činí celkem 0,- Kč bez DPH.
2. Cena licencí funkcionalit činí1.352.130,- Kč bez DPH.
3. Cena implementací činí 25.632,- Kč bez DPH.
4. Cena školení činí 25.632 Kč bez DPH.
5. Cena konverze dat z DMS OU do IS Magion modul Smlouvy činí 64.080,- Kč bez
DPH.
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5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH:

1
MAGION system, a.s.
Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín
akciová společnost
25872818
CZ25872818
1.467.474,-Kč

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH UCHAZEČŮ
Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE,
S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

1
MAGION system, a.s.
Jiráskova 1252, 755 01 Vsetín
akciová společnost
25872818
CZ25872818

Nabídková cena bez DPH:

1.467.474,-Kč

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel přidělil veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění vybranému
uchazeči z důvodů uvedených v čl. 3 Písemné výzvy a zadávací dokumentace: jde o
dodatečnou dodávku pořizovanou jako rozšíření stávajícího rozsahu dodávky, kdy změna
dodavatele by nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by
mělo za následek neslučitelnost s již pořízeným zařízením. Není tedy technicky možné
z důvodu nekompatibility realizovat dodávku od jiného výrobce..

8. SUBDODÁVKY
Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití subdodavatelů.
V Ostravě dne 3. 9. 2013

Prof.
RNDr. Jiří
Močkoř,
DrSc.
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