PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE V ROZSAHU ČÁSTI 10
veřejné zakázky s názvem
„SADA NA TERÉNNÍ MĚŘENÍ EKOFYZIOLOGICKÝCH PARAMETRŮ DŘEVIN –
ROZDĚLENO NA ČÁSTI“
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
1. Identifikační údaje zadavatele
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zadavatel
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Název zakázky

Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů
dřevin – rozděleno na části
Část 1: Sada přístrojů na měření sapflow;

Části veřejné zakázky:

Část 2: Sada přístrojů pro měření půdní vlhkosti a potenciálu k
sapflow sadě;
Část 3: Sada přístrojů pro měření meteorologických prvků;
Část 4: Sada přístrojů půdní vlhkosti k sadě na měření
meteorologických prvků;
Část 5: Sada přístrojů na automatické měření objemových
změn kmene větších průměrů;
Část 6: Sada přístroj na automatické měření objemových změn
kmene malých průměrů;
Část 7: Sada přístrojů na měření půdní vlhkosti pro sady na
měření objemových změn kmene;
Část 8: Sada přístrojů na měření výparu mladých porostů;
Část 9: Termální kamera;
Část 10: Digitální přístroj na měření elektrické impedance,
zemního odporu.

Předmět zakázky

Dodávky

Jméno a příjmení osoby prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
oprávněné jednat jménem
zadavatele
Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení
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2. Předmět veřejné zakázky
Dodávka sad na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – v souladu s
technickou specifikací (Příloha č. 1i) - konkrétně:
Část 10: Digitální přístroj na měření elektrické impedance, zemního odporu.
3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná
Předpokládaná hodnota části č. 10 veřejné zakázky:
86.700 Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě v části č. 10 veřejné zakázky: smlouva nebyla uzavřena
4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění
Zjednodušené podlimitní řízení.
Kompletní ZD včetně příloh na profilu zadavatele:
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3649.html
Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení v rozsahu části 10 veřejné
zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23. 1. 2020.
5. Identifikační údaje vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva a důvod
výběru
Zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek k části 10 veřejné zakázky žádnou
nabídku.
6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny:
Zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek k části 10 veřejné zakázky žádnou
nabídku.
7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
K vyloučení žádného z účastníků z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou
nabídkovou cenou v rozsahu části 10 veřejné zakázky nedošlo.
8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu
Z části 10 veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný účastník.
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9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
Zadavatel ruší část 10 (Digitální přístroj na měření elektrické impedance, zemního
odporu) veřejné zakázky s názvem „Sada na terénní měření ekofyziologických
parametrů dřevin – rozděleno na části“ podle § 127 odst. 1 zákona, protože po uplynutí
lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít pouze elektronické komunikační
prostředky.
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 3. 2. 2020

Podepsal v zastoupení prorektor doc. Ing. Martin Klimánek,
Ph.D. na základě plné moci ze dne 10. 7. 2018, razítko
……………………………….………….
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

podepsal
Bc. Lena Digitálně
Bc. Lena Mikušová
2020.02.03
Mikušová Datum:
15:40:30 +01'00'
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