PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
A ZADAVATELI
„Dodávka nových funkcionalit EIS Magion
2017“

1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

Ostravská univerzita
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, spisové služby 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 § 64 odst. 1 písm. b) zákona, neboť jde o dodatečnou dodávku od téhož
dodavatele, která je určena k rozšíření stávajícího rozsahu dodávky. Platí předpoklad, že
změna dodavatele by nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými
vlastnostmi, což by mělo za následek nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.
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 viz podrobné odůvodnění použití JŘBU „Rozšíření IS Magion – odůvodnění
JŘBU“ ze dne 18. 7. 2017.

4. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Celková cena účastníka, jemuž byla veřejná zakázka přidělena, a s nímž byla
uzavřena smlouva, činí 601.680,- Kč bez DPH.

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA
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
601.680,- Kč

1

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO ÚČASTNÍKA,
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

Odůvodnění výběru:
Zadavatel přidělil veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění vybranému
dodavateli z důvodů uvedených v čl. 3 této Písemní zprávy zadavatele. Jde o dodatečnou
dodávku od téhož dodavatele, která je určena k rozšíření stávajícího rozsahu dodávky.
Změna dodavatele by nutila zadavatele pořizovat dodávky s odlišnými technickými
vlastnostmi, což by mělo za následek nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě.
Není tedy technicky možné z důvodu nekompatibility realizovat dodávku od jiného výrobce.

8. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Dodavatel nepředpokládá pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.

9. ODŮVODNĚNÍ PODÁNÍ NABÍDKY V LISTINNÉ PODOBĚ
Zadavatel z toho důvodu, že na elektronickou administraci zamýšlí přecházet postupně,
zatím volí způsob podání nabídek v listinné podobě. Na plně elektronickou administraci
veřejných zakázek přejde v souladu s § 279 odst. 2 zákona nejpozději 18. 10. 2018.
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