PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
k veřejné zakázce s názvem:

„Rámcová dohoda na dodávku chemických látek- 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 chemických látek- rozděleno na
části

Části

Část 1 – Základní chemikálie
Část 2 – Rozpouštědla základní
Část 3 – Rozpouštědla ultra čistá

2.

Předmět zakázky

dodávky

Druh zadávacího řízení

Otevřené nadlimitní řízení podle § 56 ZZVZ

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat
jménem zadavatele

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

Předmět veřejné zakázky
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v každé
části veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemických látek.

3.

Cena sjednaná v rámcové dohodě a cena předpokládaná:
Předpokládaná hodnota pro část 1:

1.200.000,- 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_3491.html
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5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:
Část 1:
Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Poř. č.
nabídky

Obchodní firma

1.

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

2.

MERCI, s.r.o., sídlem
Hviezdoslavova 1192/55b, 62700
Brno – Slatina, IČO: 46966447

231.506,- Kč bez DPH

3.

Lach-Ner, s.r.o., sídlem Tovární 157,
277 11 Neratovice, IČO: 26295474

161.825,- Kč bez DPH

limitní výše nabídkové ceny: 1.200.000,- Kč
bez DPH

234.937,58 Kč bez DPH

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Není relevantní. Část 1 veřejné zakázky byla zrušena dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ a žádní
účastníci nebyli vyloučeni.
7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena rámcová dohoda, vč. odůvodnění jejich výběru:
Není relevantní. Část 1 veřejné zakázky byla zrušena.
8. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu
Není relevantní. Část 1 veřejné zakázky byla zrušena.
9. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu:
Není relevantní. Část 1 veřejné zakázky byla zrušena.
10. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, pokud jsou zadavateli známi:
Není relevantní. Část 1 veřejné zakázky byla zrušena.
11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
12. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
13. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
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Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.
14. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadavatel zahájil dne 18. 9. 2019 zadávací řízení k výše uvedené veřejné zakázce, přičemž
v průběhu zadávacího řízení, a to ve fázi posouzení nejvýhodnější nabídky v části 1 veřejné zakázky,
vyvstaly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení v rozsahu části 1 pokračoval. V souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zadavatel
rozhodl o zrušení zadávacího řízení v rozsahu části 1 výše uvedené veřejné zakázky.
15. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační prostředky, a to
elektronický nástroj E-ZAK.
16. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby.
17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3,
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel v tomto zadávacím řízení nepostupoval podle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Brně dne 9. 1. 2020
…….…podpis, razítko……………….
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Ing. Mgr. Digitálně
podepsal Ing. Mgr.
Baráková
Kateřina Kateřina
Datum: 2020.01.10
Baráková 07:11:33 +01'00'

3

