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Zadavatel
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Název zakázky

Dodávka přístrojů pro vinařskou laboratoř

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

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Digitálně podepsal

Bc. Zdeněk Bc. Zdeněk Bartl
Datum: 2020.01.20
Bartl
10:20:54 +01'00'

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

Část VZ a nabídková cena
v Kč (bez DPH)

LABtechnik, s.r.o.

Kamenice 771/34,
625 00 Brno - Bohunice

25330586

Část 1: 71.830,Část 3: 192.310,Část 4: 237.415,Část 5: 639.770,-

KRD – obchodní
společnost s.r.o.

Pekařská 603/12, 155 00
Praha 5 – Jinonice

26424991

Část 1: 58.870,-

CHROMSPEC spol.
s r.o.

Jindřicha Plachty
3163/28, 150 00 Praha 5
– Smíchov

44794053

2.

Část 4: 195.500,-

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla vyřazena:
CHROMSPEC spol. s r.o., Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5 – Smíchov. IČO
44794053.
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Nabídka účastníka byla vyřazena ze zadávacího řízení pro nesplnění požadavků
zadavatele v souladu s ustanovením §48 odst. 2 písm. a) zákona.
3.

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídek včetně zadávací dokumentace způsob
hodnocení nabídek pro všechny části následovně:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je pro každou část samostatně
ekonomická výhodnost nabídky, která bude v souladu s § 114 zákona hodnocena dle
nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Jako nejvýhodnější bude v každé části 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.
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (na základě hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH) pro všechny části:
Část 1: Elektroforetické a transluminační zařízení pro zobrazení vzorků
Obchodní společnost
LABtechnik, s.r.o.

Nabídková cena (v Kč
bez DPH)
71.830,-

Výsledné
pořadí
2.

KRD – obchodní společnost s.r.o.

58.870,-

1.

Nejvýhodnější nabídka pro část 1 veřejné zakázky je z hlediska hodnotícího kritéria
nabídka účastníka KRD – obchodní společnost s.r.o., Pekařská 603/12, 155 00 Praha 5
– Jinonice, IČO 26424991.
Část 2: Inkubovaná třepačka – zrušeno – žádná nabídka
Část 3: Automatická počítačka kolonií
Obchodní společnost
LABtechnik, s.r.o.

Nabídková cena (v Kč
bez DPH)
192.310,-

Výsledné
pořadí
1.

Nejvýhodnější nabídka pro část 3 veřejné zakázky je z hlediska hodnotícího kritéria
nabídka účastníka LABtechnik, s.r.o., Kamenice 771/34, 625 00 Brno – Bohunice, IČO
25330586.
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Část 4: Fotometr UV-VIS dvoupaprskový
Obchodní společnost
LABtechnik, s.r.o.

Nabídková cena (v Kč
bez DPH)
237.415,-

Výsledné
pořadí
2.

CHROMSPEC spol. s r.o.

198.500,-

1.

Nejvýhodnější nabídka pro část 4 veřejné zakázky je z hlediska hodnotícího kritéria
nabídka účastníka CHROMSPEC spol. s r.o., Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5
– Smíchov, IČO 44794053.
Část 5: Automatická počítačka kolonií
Obchodní společnost
LABtechnik, s.r.o.

Nabídková cena (v Kč
bez DPH)
639.700,-

Výsledné
pořadí
1.

Nejvýhodnější nabídka pro část 3 veřejné zakázky je z hlediska hodnotícího kritéria
nabídka účastníka LABtechnik, s.r.o., Kamenice 771/34, 625 00 Brno – Bohunice, IČO
25330586.
4.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Část 1: Elektroforetické a transluminační zařízení pro zobrazení vzorků
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka KRD – obchodní společnost s.r.o.
splnila podmínky účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona předložením těchto
dokumentů:
a) Výpis z Obchodního rejstříku – KRD – obchodní společnost s.r.o. - ze dne 25. 11.
2019
b) Výpis z Živnostenského rejstříku ze dne 25. 11. 2019
c) Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob – KRD – obchodní společnost
s.r.o. - ze dne 25. 11. 2019
d) Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob – Viktor Krivjanský – ze dne 22. 11.
2019
e) Potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 27. 11. 2019
f) Potvrzení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 20. 11. 2019
g) Výpis z Obchodního rejstříku – KRD Holding s.r.o. – ze dne 25. 11. 2019
h) Prohlášení vybraného dodavatele o identifikaci údajů všech osob, které jsou
skutečnými majiteli vybraného dodavatele ze dne 14. 1. 2020
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i) Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na pojistném ze dne 14. 1. 2020 –
elektronicky podepsal jednatel Mgr. Viktor Krivjanský
j) Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na spotřební dani ze dne 14. 1. 2020 –
elektronicky podepsal jednatel Mgr. Viktor Krivjanský
Veřejná zakázka byla v části 1 přidělena účastníkovi KRD – obchodní společnost s.r.o.,
Pekařská 603/12, 155 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 26424991.
Část 3: Automatická počítačka kolonií
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka LABtechnik, s.r.o. splnila podmínky
účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona předložením těchto dokumentů:
a) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 1. 2020 – elektronicky
podepsáno MMR
b) Výpis z Obchodního rejstříku – LABtechnik, s.r.o. – ze dne 15. 1. 2020 – elektronicky
podepsáno Krajským soudem v Brně
c) Čestné prohlášení o neexistenci daňového nedoplatku na spotřební dani –
elektronicky podepsal jednatel Zbyšek Vichta
d) Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na pojistném nebo veřejném zdravotním
pojištění – elektronicky podepsal jednatel Zbyšek Vichta
Veřejná zakázka byla v části 3 přidělena účastníkovi LABtechnik, s.r.o., Kamenice 771/34,
625 00 Brno – Bohunice, IČO 25330586.
Část 4: Fotometr UV-VIS dvoupaprskový
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka CHROMSPEC spol. s r.o. nesplnila
technické požadavky zadavatele a byla v rámci posuzování nabídek vyloučena ze
zadávacího řízení v souladu s ustanovením §48 odst. 2 písm. a) zákona.
Hodnotící komise poté přistoupila k posouzení druhé nabídky v pořadí, nabídky
účastníka LABtechnik, s.r.o., která splnila technické požadavky zadavatele.
Hodnotící komise konstatuje, že nabídky účastníka LABtechnik, s.r.o. splnila podmínky
účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona předložením těchto dokumentů:
e) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 1. 2020 – elektronicky
podepsáno MMR
f) Výpis z Obchodního rejstříku – LABtechnik, s.r.o. – ze dne 15. 1. 2020 – elektronicky
podepsáno Krajským soudem v Brně
g) Čestné prohlášení o neexistenci daňového nedoplatku na spotřební dani –
elektronicky podepsal jednatel Zbyšek Vichta
h) Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na pojistném nebo veřejném zdravotním
pojištění – elektronicky podepsal jednatel Zbyšek Vichta
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Veřejná zakázka byla v části 4 přidělena účastníkovi LABtechnik, s.r.o., Kamenice 771/34,
625 00 Brno – Bohunice, IČO 25330586.
Část 5: Vertikální lyofilizátor
Hodnotící komise konstatuje, že nabídka účastníka LABtechnik, s.r.o. splnila podmínky
účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona předložením těchto dokumentů:
i) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 13. 1. 2020 – elektronicky
podepsáno MMR
j) Výpis z Obchodního rejstříku – LABtechnik, s.r.o. – ze dne 15. 1. 2020 – elektronicky
podepsáno Krajským soudem v Brně
k) Čestné prohlášení o neexistenci daňového nedoplatku na spotřební dani –
elektronicky podepsal jednatel Zbyšek Vichta
l) Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku na pojistném nebo veřejném zdravotním
pojištění – elektronicky podepsal jednatel Zbyšek Vichta
Veřejná zakázka byla v části 5 přidělena účastníkovi LABtechnik, s.r.o., Kamenice 771/34,
625 00 Brno – Bohunice, IČO 25330586.

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 17. 1. 2020

Podpis a razítko
……………….………..………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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