ZÁZNAM:
Referátníkem č.j. MV-54142-1/SIK5-2012 předalo 1. oddělení OPITK dne
19.6.2011 na 5. oddělení OPITK požadavek na zabezpečení nákupu upgrade 1 kusu
stávající serverové licence Alcatel-Tarifikace Server. Cena nabídky nepřesáhne hodnotu
2.000.000 Kč bez DPH, je v režimu ustanovení § 18, odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Nabízená cena nepřekročila částku naplánovanou příkazcem a činí 300.000,00 Kč s 20% DPH.
Přehledně uspořádané údaje, které musí obsahovat záznam:
1. Veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Upgrade serverové licence AlcatelTarifikace server“ zadává odbor provozu informačních technologií a komunikací a
je řešena č.j. MV-54142/SIK5-2012 s datem 19.6.2012.
2. Veřejná zakázka malého rozsahu na zabezpečení nákupu upgrade serverové licence Alcatel-Tarifikace server (dále jen upgrade SW) je zadána podle § 18, odst.
5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
3. Plnění bude poskytnuto za 300.000,00 Kč s 20% DPH.
4. Nabídková cena je cenou obvyklou v místě a čase plnění.
5. VZMR byla zpracována a průzkum trhu byl proveden v systému elektronického tržiště Ally Trade („ET“) pod interním číslem výběrového řízení (VŘ) 12_00455. Byl
osloven jeden uchazeč – společnost ATS-TELCOM PRAHA a.s., Trojská 195/88,
171 00 Praha 7, IČ 61860409. Zdůvodnění: Jedná se o upgrade SW, dodaného
výše uvedenou společností, vyvinutého na „míru“ zajišťujícího sběr tarifikačních
dat z různých typů telefonních ústředen a nelze ho nahradit komerčním SW, proto
předmětný upgrade SW nelze pořídit od jiného dodavatele. Příkazcem bylo navrženo realizovat VZMR cestou ET jako neveřejnou a vyzvat k účasti ve VŘ pouze
výše uvedeného uchazeče.
Oslovený uchazeč předložil svou nabídku v termínu, ale v příloze své nabídky nepředložil v elektronické podobě certifikát jakosti uchazeče dle standardu ISO
9001:2000. Uchazeč byl e-mailem požádán o dodatečné doplnění nabídky, které
zaslal a tím splnil veškeré podmínky VŘ.
Dle výše uvedeného navrhujeme realizovat předmět plnění společností ATS TELCOM PRAHA a.s., Trojská 195/88, 171 00 Praha 7.
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