PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
k veřejné zakázce s názvem:

„Dodávka klimatizačních komor a kultivačního boxu“
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

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

Název zakázky

Prstencový roztřískovač pro dřevotřískové desky a OSB

Části:

Zakázka není rozdělena na části

Předmět zakázky

dodávky

Druh zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka – otevřené nadlimitní řízení

Jméno a příjmení
osoby oprávněné
jednat jménem
zadavatele

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

2. Předmět veřejné zakázky
 Dodávky. Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro studium
materiálových vlastností dřeva – a to klimatizačních komor a kultivačního boxu v
souladu s Přílohou č. 1 – technickou specifikací. Dodávku tvoří: 2 malé klimatizační
komory, 2 velké klimatizační komory a kultivační box.
3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná:



Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Cena sjednaná ve smlouvě:

1.730.000 Kč bez DPH
1.686.445 Kč bez DPH

4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění:


Otevřené nadlimitní řízení



Kompletní
ZD
včetně
příloh
na
https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3579.html



Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno do Věstníku veřejných
zakázek dne 3. 1. 2020 a uveřejněno 6. 1. 2020.

profilu

zadavatele:
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5. Identifikační údaje vybraného dodavatele a důvod výběru:
Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídek způsob hodnocení nabídek následovně:
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky,
která bude v souladu s § 114 zákona hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez
DPH. Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH je jediným hodnotícím kritériem.
Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 zákona: nabídky dodavatelů budou
hodnoceny dle jediného hodnotícího kritéria - výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Ostatní nabídky
pak budou analogicky seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší
nabídkovou cenu.
Pokud hodnotící komise posoudí předloženou nabídku jako nabídku obsahující
mimořádně nízkou nabídkovou cenu, bude postupovat v souladu s § 113 zákona.
Výsledné pořadí účastníků dle výše popsaného hodnotícího kritéria:
Poř.
č. Obchodní firma
Nabídková cena
Pořadí
dle
nabídky
(v Kč bez DPH)
hodnotícího
kritéria
–
limitní výše
nabídkové
nabídkové ceny dle ceny
v Kč
Výzvy k podání
bez DPH
nabídek:
- 1.730.000,1.

2.

SCHOELLER INSTRUMENTS,
s.r.o., sídlem: Vídeňská 1398/124,
148 00 Praha 4; IČ: 250 659 39
NejLabo s.r.o., sídlem: Vendryně
880,739 94 Vendryně, IČ:
29458901

1.
1.686.445,2.
1.698.468,-

Hodnoticí komise konstatuje, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě
hodnoticího kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH předložil účastník
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., sídlem: Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4; IČ:
250 659 39.
Hodnoticí komise konstatuje, že předložená nabídka účastníka SCHOELLER
INSTRUMENTS, s.r.o., sídlem: Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha 4; IČ: 250 659 39
nepřekročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která byla stanovena ve výši
1.730.000 Kč bez DPH.
Hodnoticí komise se zabývala předloženou cenovou nabídkou z hlediska, zda
nevykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, což hodnoticí komise vyloučila a
předloženou nabídkovou cenu posuzuje jako v místě a čase obvyklou.
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6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny:
1. Nabídka doručena
Poř. č.
Obchodní firma, sídlo
Nabídková cena
ve stanovené lhůtě,
doručení
a IČO účastníka
(v Kč bez DPH)
2. je autentická
3. s datovou zprávou
nebylo před otevřením Limitní nabídková
cena stanovena na:
manipulováno
1.730.000,1.

2.

SCHOELLER
INSTRUMENTS,
s.r.o., sídlem: Vídeňská 1398/124,
148 00 Praha 4; IČ: 250 659 39
NejLabo s.r.o., sídlem: Vendryně
880,739
94
Vendryně,
IČ:
29458901

ANO / ANO / ANO

1.686.445,-

ANO / ANO / ANO
1.698.468,-

7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu


Žádný účastník nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu:


Žádný účastník nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení z jiného důvodu.

9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno


Zadávací řízení nebylo zrušeno.

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.
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12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části


Zadavatel veřejnou zakázku nerozdělil na více částí, neboť se jedná o dodávku
plnění, jehož součásti mají totožnou povahu a funkci.

V Brně dne 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:
16:57:50 +01'00'
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