PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
V ROZSAHU ČÁSTI Č. 1 (část s názvem „spotřební materiál pro laboratoře)
A ČÁSTI Č. 3 (část s názvem „speciální zkumavky“)
Veřejné zakázky s názvem:
„RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU LABORATORNÍHO MATERIÁLU ROZDĚLENO NA ČÁSTI“
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Název zakázky

Rámcová dohoda na dodávku laboratorního materiálu rozděleno na části

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu v rozsahu technické specifikace,
samostatně specifikované v přílohách č. 1a/1c Výzvy k podání nabídek, formou rámcové dohody
uzavřené na dobu 24 měsíců. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků
zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příslušných přílohách č. 1a, 1c Výzvy k podání nabídek.

3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v části č. 1: 1 600 000,- Kč bez DPH
Cena sjednaná v rámcové dohodě na základě výsledku veřejné zakázky v části č. 1: 1 600 000,Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v části č. 3: 100 000,- Kč bez DPH
Cena sjednaná v rámcové dohodě na základě výsledku veřejné zakázky v části č. 3: 100 000,Kč bez DPH
4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění
Zjednodušené podlimitní řízení podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).
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Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh na profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3533.html
Oznámení o výsledku podlimitní veřejné zakázky v rozsahu částí č. 1 a 3 veřejné zakázky bylo
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 11. 2019.
5. Identifikační údaje vybraného dodavatele v rozsahu částí č. 1 a 3 veřejné zakázky, se
kterým byla uzavřena smlouva a důvod výběru
Vybraný dodavatel v rozsahu částí č. 1 a 3 veřejné zakázky:
VWR International s.r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice; IČO 63073242
Zadavatel v bodu č. 14 Výzvy k podání nabídek stanovil hodnoticí kritérium v souladu s § 114
zákona jako ekonomickou výhodnost nabídky, která bude hodnocena na základě nejnižší
nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
(bod 14.2 Výzvy).
Zadavatel do částí č. 1 a 3 veřejné zakázky obdržel jedinou nabídku, v rozsahu těchto částí je
v řízení jediný účastník, který předložil nejvýhodnější nabídku a splnil podmínky účasti
v zadávacím řízení níže uvedenými dokumenty, proto zadavatel rozhodl o výběru dodavatele:
Doklad, kterým vybraný dodavatel
splnil požadované kritérium
způsobilosti
Elektronický výpis ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, el. podpis
MMR dne 27.8.2019

Datum
vystavení

Kritérium způsobilosti

27.8.2019

Základní způsobilost

27.8.2019

Profesní způsobilost

(v rozsahu § 74 odst. 1 písm a) až e)
zákona)
Elektronický výpis ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, el. podpis
MMR dne 27.8.2019
(v rozsahu § 77 odst. 1 zákona)
Výpis skutečného majitele z Evidence
skutečných majitelů

Prokázání skutečných
majitelů

6. Identifikační údaje účastníka, který podal nabídku do části č. 1 veřejné zakázky
(spotřební materiál pro laboratoře), nabídková cena:
Název účastníka

Nabídková cena:

VWR International s.r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná
Skalice; IČO 63073242
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2 368 180,68 Kč bez DPH

Identifikační údaje účastníka, který podal nabídku do části č. 3 veřejné zakázky (speciální
zkumavky), nabídková cena:
Název účastníka

Nabídková cena:

VWR International s.r.o., Pražská 442, 281 67
Stříbrná Skalice; IČO 63073242

309 600,- Kč bez DPH

7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
K vyloučení žádného účastníka z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou
cenou nedošlo.
8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu
Žádný účastník nebyl z části č. 1 ani z části č. 3 zadávacího řízení vyloučen.
9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Zadávací řízení nebylo v části č. 1 a 3 veřejné zakázky zrušeno.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační prostředky,
konkrétně profil zadavatele E-ZAK.
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.

V Brně dne 25.11.2019
podepsal
Veronika Digitálně
Veronika Pijáčková
2019.11.26
Pijáčková Datum:
15:18:27 +01'00'

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