Písemná zpráva zadavatele

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

Nadlimitní veřejná zakázka na službu zadávaná ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) a podle § 26
odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“)

Zajištění on-line přístupu k archivům vědeckých časopisů
pro projekt PropMedChem

ev. č. VVZ: 490174

Specifikace projektu:
Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektů „Propojení výzkumu a
vzdělávání v oblasti medicinální chemie“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0060, v rámci
Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.
1.

Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČO:

619 89 592

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci

2.
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění časově neomezených on-line
přístupů pro Univerzitu Palackého v Olomouci do archivů vědeckých časopisů vydavatelství
Wiley ve formě balíčku zahrnujícího časopisy: Justus Liebigs Annalen der Chemie (roky
1832-1997), Drug Development Research (roky 1981-1995) a dále do archivů vědeckých
časopisů vydavatelství Walter de Gruyter ve formě balíčku zahrnujícího časopis Heterocyclic
Communications (roky 1995-2013).

Součástí předmětu veřejné zakázky je i technická a provozní podpora pro zpřístupnění
elektronického informačního zdroje oprávněným uživatelům po dobu trvání licence. Dále jsou
součástí předmětu veřejné zakázky také ostatní práce a výkony touto výzvou výslovně
neuvedené, avšak vyzvaný dodavatel z titulu budoucího poskytovatele služeb věděl, vědět měl
nebo mohl vědět s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti, že jejich provedení je
nutné pro řádné splnění veřejné zakázky v rozsahu tohoto zadání.
4.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 404.275,- Kč bez DPH (tj. 489.172,Kč s DPH).
Celková nabídková cena, za kterou byla uzavřena smlouva činí 404.275,- Kč bez DPH.
5.

Poř.
číslo

1.

6.

Seznam posuzovaných nabídek:

UCHAZEČ
(obchodní jméno)

Časový údaj o předání
nabídky
Datum

Suweco CZ, s.r.o.
Kostelec u Křížků 156
251 68 Štiřín
IČO: 25094769

29.7.2014

Hodina

12:15

Nabídková cena
v Kč bez DPH

404.275,-

Hodnocení nabídek

V rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) a § 34 zákona byl vyzván
jediný zájemce k podání nabídky. Zadavatel posoudil nabídku uchazeče z hlediska splnění
zákonných požadavků a požadavků zadavatele ve výzvě k podání nabídek a z hlediska toho,
zda vyzvaný dodavatel nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 zákona.
Vyzvaný dodavatel splnil zadávací podmínky.
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH. Hodnocení nebylo prováděno, neboť by byla hodnocena nabídka jen jednoho
uchazeče.
7.

Identifikační údaje dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Suweco CZ, s.r.o.
Kostelec u Křížků 156
251 68 Štiřín
IČO: 25094769
Nabídková cena: 404.275,- Kč bez DPH

Smlouva o zajištění on-line přístupů k databázi byla uzavřena dne 26.8.2014
Zpracovala: Mgr. Petra Jungová
Prof.Mgr. Jaroslav
Miller, Ph.D. MA
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