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Název zakázky

Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř

Předmět zakázky

Dodávky

Části veřejné
zakázky

Část 1 – Elektroforetické a transluminační zařízení pro zobrazení vzorků
Část 2 – Inkubovaná třepačka
Část 3 – Automatická počítačka kolonií
Část 4 – Fotometr UV-VIS dvoupaprskový
Část 5 - Vertikální lyofilizátor vč. příslušenství

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel oznamuje dle § 53, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“) vyloučení účastníka zadávacího řízení z veřejné zakázky.
Zadavatel na základě § 48, odst. 1 písm. a) zákona rozhodl dne 13. 1. 2020 o vyloučení
účastníka CHROMSPEC spol. s r.o., IČO 44794053, ze zadávacího řízení pro část 4.
Identifikační údaje vyloučeného účastníka:
Název společnosti:

CHROMSPEC spol. s r.o.

Sídlo:

Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5 Smíchov

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

IČO:

447 94 053

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek.
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Odůvodnění:
Hodnotící komise nalezla nedostatky v technické specifikaci účastníka pro tuto část. Účastník
sice vyplnil Přílohu č. 4 – technická specifikace pro část 4 v souladu s požadavky zadavatele,
tj. ve všech parametrech uvedl výrok „ANO“, při ověřování parametrů nabízeného předmětu
plnění však hodnotící komise zjistila, že nabízený přístroj nesplňuje jeden požadavek technické
specifikace. Jedná se o tento požadavek: „Možnost rozšíření o držák na 8 kyvet s automatickým
měničem, držák kyvet s peltier temperací, sipper, vícepolohové držáky, držák pro 4 kyvety s
délkou dráhy 100 mm, držák pro 4 kyvety s vodním opláštěním, držák na kulaté kyvety 10-100
mm optická dráha a držák kyvet pro oválnou kyvetu“. V bodě 5.2 Výzvy k podání nabídek je
k technické specifikaci uvedeno, že „Dodavatel splní požadavky zadavatele, bude-li u všech
položek uvedena hodnota ANO“. Tuto skutečnost musí být vybraný dodavatel schopen na
vyzvání zadavatele prokázat.“ Na základě uvedených informací hodnotící komise doporučila
zadavateli vyloučit účastníka CHROMSPEC spol. s r.o., Jindřicha Plachty 3163/28, 150
00 Praha 5 – Smíchov, IČO 44794053, ze zadávacího řízení pro část 4 pro nesplnění
podmínek pro účast v zadávacím řízení pro část 4 veřejné zakázky.
Zadavatel v souladu s § 48 odst. 1 písm. a) zákona, dodavatele vyloučil z účasti v zadávacím
řízení, a to pro nesplnění zadávacích podmínek uvedených v bodě 5.2 výzvy k podání nabídek.
Poučení o námitkách:
Námitky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení musí stěžovatel doručit
zadavateli do 15 dnů od uveřejnění oznámení na profilu zadavatele dle § 242 zákona. Zadavatel
nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 246 odst. 1, písm. a) zákona uzavřít
smlouvu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 odst. 1 zákona.

V Brně 13. 1. 2020

Podpis a razítko
…………..……………………………………

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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