Oznámení o výběru dodavatele pro část 1 veřejné zakázky
Č.j.: 25703/2019-926
Zadavatel

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

Název zakázky

DODÁVKA PŘÍSTROJŮ PRO LABORATOŘ ROSTLINNÝCH
BIOTECHNOLOGIÍ II - ROZDĚLENO NA ČÁSTI

Části:

Část 1: Atomový absorpční spektrometr
Část 2: Real-Time cykler

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávané mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“), v souladu s Pravidly pro
žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, oznamuje výběr dodavatele veřejné zakázky na
základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
1. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
Název účastníka
Sídlo účastníka
IČO účastníka

Shimadzu
Handels GmbH
– organizační
složka
VWR
International
s.r.o.

Celková
nabídková
cena v Kč bez
DPH

K Hájům 1233/2, 155 00, Praha

15887103

935.000,-

Pražská 442, 281 67 Stříbrná
Skalice

63073242

937.293,-

2. Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla vyřazena:
Žádný účastník nebyl z výběrového řízení vyloučen.
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3. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídek způsob hodnocení v bodu 4.
Hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která
bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, pro každou část veřejné
zakázky samostatně.
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jediného hodnoticího kritéria – výše nabídkové
ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou v Kč bez DPH, hodnoceno pro každou část veřejné zakázky samostatně. Ostatní
nabídky pak budou seřazeny vzestupně od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.
Pokud hodnoticí komise posoudí předloženou nabídku jako nabídku obsahující mimořádně
nízkou nabídkovou cenu, bude postupovat analogicky s § 113 zákona.
V případě rovnosti nabídkových cen účastníků, kteří by se na základě hodnoticího kritéria
umístili na prvním až druhém místě, zadavatel výběrové řízení zruší.
Výsledné pořadí účastníků dle výše popsaného hodnotícího kritéria – pro část 1
(Atomový absorpční spektrometr):
Pořadí
nabídky

Název účastníka, sídlo a IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH:
Limitní nabídková cena pro
část 1: 937.293,-

1.

2.

Shimadzu Handels GmbHorganizační složka, sídlem: K
Hájům 1233/2, 155 00, Praha, IČ:
15887103

Pro část 1: 935.000,

VWR International s.r.o., sídlem:
Pražská 442, 281 67 Stříbrná
Skalice, IČ: 63073242

Pro část 1: 937.293,-

Pořadí dle
hodnotícího
kritéria –
výše
nabídkové
ceny v kč
bez DPH

1.

2.
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Hodnotící komise konstatuje, že ekonomicky výhodnější nabídku na základě hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH předložil pro danou část účastník: Shimadzu
Handels GmbH-organizační složka, sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00, Praha, IČ: 15887103.
Hodnotící komise konstatuje, že předložená nabídka účastníka: Shimadzu Handels GmbHorganizační složka, sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00, Praha, IČ: 15887103 nepřekročila
předpokládanou hodnotu dané části veřejné zakázky, která byla stanovena na 937.293 Kč
bez DPH.
Hodnotící komise se zabývala předloženou cenovou nabídkou z hlediska, zda nevykazuje
znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, což hodnotící komise vyloučila a předloženou
nabídkovou cenu hodnotí jako v místě a čase obvyklou.

Veřejná zakázka byla v rozsahu části 1 přidělena vybranému dodavateli
Shimadzu Handels GmbH-organizační složka, sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00,
Praha, IČ: 15887103

V Brně dne 29. 11. 2019

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

podepsal
Bc. Lena Digitálně
Bc. Lena Mikušová
2019.11.29
Mikušová Datum:
15:36:17 +01'00'
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