PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Písemná zpráva zadavatele
Název veřejné zakázky

Elektronické informační zdroje II.
Cena sjednaná ve smlouvě v Kč bez DPH
Datum uzavření smlouvy
Druh zadávacího řízení (zakřížkujte)
otevřené
nadlimitní

4.366,599,-- Kč
01.02.2013
užší

podlimitní

nadlimitní

stavební práce

podlimitní

zjednodušené
podlimitní

dodávky

služby

X

jiné řízení (jaké)

VZMR

Jednací řízení
bez uveřejnění

Identifikační údaje zadavatele:
Název
Mendelova univerzita v Brně
Sídlo
Zemědělská 1665/1
IČ
621 56 489
Vybraný uchazeč
Název
EBSCO Information Services, s.r.o.
Sídlo
Klimentská 52, 110 00 Praha 1
IČ
496 21 823
Veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých
důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv nebo z důvodů
Odůvodnění výběru
vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým
dodavatelem (§ 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách).
Plnění prostřednictvím subdodavatele (zatrhněte)
ANO
NE
Část plněná
subdodavatelem:

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny
Název
EBSCO Information Services, s.r.o.
Sídlo
Klimentská 52, 110 00 Praha 1
IČ
496 21 823

cena v Kč bez DPH
4.366,599,-- Kč

Přidá se tolik oddílů, kolik je zájemců či uchazečů

Identifikační údaje vyloučených uchazečů, jejichž nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Název
Sídlo
IČ

odůvodnění

Přidá se tolik oddílů, kolik je uchazečů

Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení (pokud bylo použito)
Pro zadání veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění
podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, veřejná zakázka může být
splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodů ochrany výhradních práv nebo z důvodů
vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem.
Digitálně podepsal Mgr.
Důvod zrušení zadávacího řízení (pokud bylo použito)
Kateřina Němcová
odkaz na § zákona:
odůvodnění:
Zpracovatel zprávy:

Mgr. Kateřina Němcová

Písemnou zprávu zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení.
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