PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
k části 2, 3, 4 a 5 veřejné zakázky s názvem:

„Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva rozděleno na části“
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
Název zakázky

Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností
dřeva - rozděleno na části

Části:

Část 1: Klimatizační komory
Část 2: Komora na umělé stárnutí s xenonovou lampou
Část 3: Duální gravimetrický analyzátor dynamické sorpce
Část 4: Hustotní profil
Část 5: Všesměrový zdroj hluku

Předmět zakázky

dodávky

Jméno (jména) a
příjmení osoby (osob)
oprávněné jednat
jménem zadavatele

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

2. Předmět veřejné zakázky
 Předmětem veřejné zakázky je:
- v rozsahu části 2 dodávka komory na umělé stárnutí s xenonovou lampou v souladu
s Přílohou č. 1b – technickou specifikací.
- v rozsahu části 3 dodávka duálního gravimetrického analyzátoru dynamické sorpce
v souladu s Přílohou č. 1c – technickou specifikací.
- v rozsahu části 4 dodávka hustotního profilu v souladu s Přílohou č. 1d – technickou
specifikací.
- v rozsahu části 5 dodávka všesměrového zdroje hluku v souladu s Přílohou č. 1e –
technickou specifikací.
3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná:
 Předpokládaná hodnota pro část 2. veřejné zakázky:
 Cena sjednaná ve smlouvě pro část 2. veřejné zakázky:


Předpokládaná hodnota pro část 3. veřejné zakázky:

435.000 Kč bez DPH
413.200 Kč bez DPH
3.226.446 Kč bez DPH
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Cena sjednaná ve smlouvě pro část 3. veřejné zakázky: 3.100.000 Kč bez DPH




Předpokládaná hodnota pro část 4. veřejné zakázky:
Cena sjednaná ve smlouvě pro část 4. veřejné zakázky:

867.769 Kč bez DPH
798.800 Kč bez DPH




Předpokládaná hodnota pro část 5. veřejné zakázky:
Cena sjednaná ve smlouvě pro část 5. veřejné zakázky:

200.000 Kč bez DPH
198.020 Kč bez DPH

4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění:



Otevřené nadlimitní řízení,
Kompletní ZD včetně příloh na profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3053.html



Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných
zakázek dne 23. 4. 2019.



Oznámení o výsledku zadávacího řízení (v rozsahu části 2, 3, 4, 5) bylo odesláno do
Věstníku veřejných zakázek dne 15. 10. 2019.

5. Identifikační údaje vybraného dodavatele a důvod výběru:
Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídek způsob hodnocení nabídek pro všechny
části veřejné zakázky v bodu 14 následovně: Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude v souladu s § 114 zákona
hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH pro každou část veřejné zakázky
samostatně.
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH je jediným hodnotícím kritériem.
Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 zákona: nabídky dodavatelů budou
hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria - výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Ostatní nabídky
pak budou analogicky seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší
nabídkovou cenu.
Pro část 2. veřejné zakázky:
Výsledné pořadí účastníků dle výše popsaného výpočtu ekonomické výhodnosti
– pro část 2 veřejné zakázky s názvem „Přístrojové vybavení pro studium
materiálových vlastností dřeva – rozděleno na části“:
Poř. č.
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Pořadí dle
hodnotícího
kritéria –
nabídkové
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limitní výše nabídkové
ceny dle Výzvy k podání
nabídek:

ceny v Kč
bez DPH

- pro část 2: 435.000 Kč
bez DPH
2.

5.

LABIMEX CZ s.r.o., sídlo:
Antonína Dvořáka 630, okres
Praha-východ, PSČ 25065
Líbeznice, IČO: 28187890
KAITRADE spol. s r.o., sídlo: U
Elektry 830/2B, 198 00 Praha
9, IČO: 45801096

1.
413.200,-

429.000,-

2.

Hodnoticí komise konstatuje, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě
hodnoticího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH předložil pro danou část
účastník LABIMEX CZ s.r.o., sídlo: Antonína Dvořáka 630, okres Praha-východ,
PSČ 25065 Líbeznice, IČO: 28187890.
Zakázka byla v rozsahu části 2 přidělena dodavateli: LABIMEX CZ s.r.o., sídlo:
Antonína Dvořáka 630, okres Praha východ, PSČ 25065 Líbeznice, IČO:
28187890.
Pro část 3. veřejné zakázky:
Výsledné pořadí účastníků dle výše popsaného výpočtu ekonomické výhodnosti
– pro část 3 veřejné zakázky s názvem „Přístrojové vybavení pro studium
materiálových vlastností dřeva – rozděleno na části“:
Poř. č.
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)
limitní výše nabídkové ceny dle Výzvy
k podání nabídek:
- pro část 3: 3.226.446 Kč bez DPH

3.

Pragolab s.r.o., sídlo: Praha 9,
Nad Krocínkou 285/55, PSČ
19000, IČO: 48029289

3.100.000,-
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Vzhledem k tomu, že v dané části zadávacího řízení (část 3 veřejné zakázky s názvem
„Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva – rozděleno na části“)
je pouze jediný účastník, neprováděla hodnotící komise v souladu s § 122 odst. 2
zákona hodnocení a konstatuje, že nejvýhodnější nabídku z hlediska stanoveného
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky předložil účastník Pragolab s.r.o.,
sídlo: Praha 9, Nad Krocínkou 285/55, PSČ 19000, IČO: 48029289.
Zakázka byla v rozsahu části 3 přidělena dodavateli: Pragolab s.r.o., sídlo: Praha 9,
Nad Krocínkou 285/55, PSČ 19000, IČO: 48029289.
Pro část 4. veřejné zakázky:
Výsledné pořadí účastníků dle výše popsaného výpočtu ekonomické výhodnosti
– pro část 4 veřejné zakázky s názvem „Přístrojové vybavení pro studium
materiálových vlastností dřeva – rozděleno na části“:
Poř. č.
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)
limitní výše nabídkové ceny dle Výzvy
k podání nabídek:
- pro část 4: 867.769 Kč bez DPH

6.

LUKAFORM spol. s r.o., sídlo:
Lukavec č.p. 9, 394 26 Lukavec,
IČO: 60071133

798.800,-

Vzhledem k tomu, že v dané části zadávacího řízení (část 4 veřejné zakázky s názvem
„Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva – rozděleno na části“)
je pouze jediný účastník, neprováděla hodnotící komise v souladu s § 122 odst. 2
zákona hodnocení a konstatuje, že nejvýhodnější nabídku z hlediska stanoveného
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky předložil účastník LUKAFORM
spol. s r.o., sídlo: Lukavec č.p. 9, 394 26 Lukavec, IČO: 60071133.
Zakázka byla v rozsahu části 4 přidělena dodavateli: LUKAFORM spol. s r.o., sídlo:
Lukavec č.p. 9, 394 26 Lukavec, IČO: 60071133.
Pro část 5. veřejné zakázky:
Výsledné pořadí účastníků dle výše popsaného výpočtu ekonomické výhodnosti
– pro část 5 veřejné zakázky s názvem „Přístrojové vybavení pro studium
materiálových vlastností dřeva – rozděleno na části“:
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Poř. č.
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)
limitní výše nabídkové ceny dle Výzvy
k podání nabídek:
- pro část 5: 200.000 Kč bez DPH

2.

SVMTech s.r.o., sídlo: Počernická
272/96, Malešice, 108 00 Praha
10, IČO: 04004205

198.020,-

Vzhledem k tomu, že v dané části zadávacího řízení (část 5 veřejné zakázky s názvem
„Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva – rozděleno na části“)
je pouze jediný účastník, neprováděla hodnotící komise v souladu s § 122 odst. 2
zákona hodncoení a konstatuje, že nejvýhodnější nabídku z hlediska stanoveného
hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky předložil účastník SVMTech
s.r.o., sídlo: Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 04004205.
Zakázka byla v rozsahu části 5 přidělena dodavateli: SVMTech s.r.o., sídlo:
Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 04004205.
6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny:
Poř. č.

Obchodní firma, sídlo

doručení

a IČO účastníka

1. Nabídka
Nabídková cena
doručena ve
(v Kč bez DPH)
stanovené lhůtě limitní výše nabídkové ceny
dle Výzvy k podání nabídek
2. nabídka je
- pro část 1: 1.253.000 Kč
autentická
bez DPH
3. s datovou
zprávou nebylo - pro část 2: 435.000 Kč bez
před otevřením DPH
- pro část 3: 3.226.446 Kč
bez DPH
- pro část 4: 867.769 Kč bez
DPH
- pro část 5: 200.000 Kč bez
DPH

1.

LABIMEX CZ s.r.o., sídlo:
Antonína Dvořáka 630, okres

Pro část 1 VZ: -Pro část 2 VZ: 413.200,-
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Praha-východ, PSČ 25065 ANO/ANO/ANO
Líbeznice, IČO: 28187890
2.

SVMTech
s.r.o.,
sídlo:
Počernická
272/96, ANO/ANO/ANO
Malešice, 108 00 Praha 10,
IČO: 04004205

3.

Pragolab s.r.o., sídlo: Praha
9, Nad Krocínkou 285/55,
PSČ 19000, IČO: 48029289 ANO/ANO/ANO

4.

SPECION,
s.r.o.,
sídlo:
Praha
4,
Budějovická
1998/55, PSČ 14000, IČO: ANO/ANO/ANO
48112836

5.

6.

KAITRADE spol. s r.o., sídlo:
U Elektry 830/2B, 198 00
Praha 9, IČO: 45801096 ANO/ANO/ANO

LUKAFORM spol. s r.o.,
sídlo: Lukavec č.p. 9, 394 26
Lukavec, IČO: 60071133
ANO/ANO/ANO

Pro část 3 VZ: -Pro část 4 VZ: -Pro část 5 VZ: -Pro část 1 VZ: -Pro část 2 VZ: -Pro část 3 VZ: -Pro část 4 VZ: -Pro část 5 VZ: 198.020,Pro část 1 VZ: -Pro část 2 VZ: -Pro část 3 VZ: 3.100.000,Pro část 4 VZ: -Pro část 5 VZ: -Pro část 1 VZ: 2.700.000,Pro část 2 VZ:
Pro část 3 VZ:
Pro část 4 VZ:
Pro část 5 VZ:
Pro část 1 VZ: -Pro část 2 VZ: 429.000,Pro část 3 VZ: -Pro část 4 VZ: -Pro část 5 VZ: -Pro část 1 VZ: -Pro část 2 VZ: -Pro část 3 VZ: -Pro část 4 VZ: 798.800,Pro část 5 VZ: --

Limitní výše nabídkové ceny dle Výzvy k podání nabídek
- pro část 1 VZ: 1.253.000 Kč bez DPH
- pro část 2 VZ: 435.000 Kč bez DPH
- pro část 3 VZ: 3.226.446 Kč bez DPH
- pro část 4 VZ: 867.769 Kč bez DPH
- pro část 5 VZ: 200.000 Kč bez DPH
7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu


Žádný účastník nebyl v rozsahu části 2, 3, 4 a 5 vyloučen z důvodu mimořádně
nízké nabídkové ceny.
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8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu:


Žádný účastník nebyl v rozsahu části 2, 3, 4 a 5 vyloučen z účasti v zadávacím
řízení z jiného důvodu.

9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno


Zadávací řízení nebylo v rozsahu částí 2, 3, 4, a 5 zrušeno.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků


Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační
prostředky.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn


U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části


Zadavatel veřejnou zakázku rozdělil na pět částí:
Část 1: Klimatizační komory
Část 2: Komora na umělé stárnutí s xenonovou lampou
Část 3: Duální gravimetrický analyzátor dynamické sorpce (DVS)
Část 4: Hustotní profil
Část 5: Všesměrový zdroj hluku

V Brně dne 22. 10. 2019

Bc. Lena Digitálně
podepsal Bc.
Mikušová
Mikušo Lena
Datum:
2019.10.22
vá
15:35:29 +02'00'

podpis, razítko
…….…………………………………………….
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
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