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Zadavatel podlimitní veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na základě § 123 zákona zasílá
oznámení o výběru dodavatele na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
1. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
Obchodní firma
Sídlo účastníka
IČO
účastníka
VWR International
s.r.o.

Pražská 442, 281 67
Stříbrná Skalice

Nabídková cena v Kč
(bez DPH)

360 73 242

135.828,-

2. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla vyřazena:
Nabídka žádného účastníka nebyla vyřazena.
3. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídek včetně zadávací dokumentace způsob
hodnocení nabídek 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.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč
bez DPH. Ostatní nabídky budou analogicky seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové
ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

1

Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (na základě hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH):
Obchodní společnost

Nabídková cena (v Kč
bez DPH)

Výsledné
pořadí

VWR International s.r.o.

135.828,-

1.

Vzhledem k tomu, že byla zadavateli doručena pouze jedna nabídka, nebylo provedeno
hodnocení a zadavatelem byla vybrána nabídka jediného účastníka VWR International
s.r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, IČO 36073242.
4. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka VWR International s.r.o. splnila
podmínky účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona předložením těchto dokumentů:
a)

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 27. 8. 2019

Veřejná zakázka byla přidělena účastníkovi VWR International s.r.o., Pražská 442, 281
67 Stříbrná Skalice, IČO 36073242.
Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů
od doručení Oznámení o výběru dodavatele podle § 242 zákona. Zadavatel nesmí před
uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle § 246 odst.
1a) zákona uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle
§ 122 odst. 1 zákona.

V Brně dne 31. 10. 2019
Razítko a podpis
……………….………..………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
Podepsala v zastoupení prorektorka doc.
RNDr. Irena Marková, CSc. na základě plné moci ze
dne 16. 7. 2018
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