PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Dodávka strojů pro rostlinnou výrobu“
1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel

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

Název zakázky

Dodávka strojů pro rostlinnou výrobu

Jméno (jména) a příjmení
osoby (osob) oprávněné
jednat jménem zadavatele

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

2. Předmět veřejné zakázky
Dodávky
3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná
Předpokládaná hodnota: 3.800.000,- Kč bez DPH
Cena sjednaná ve smlouvě: 3.231.386,- Kč bez DPH

Bc.
Zdeněk
Bartl

Digitálně
podepsal Bc.
Zdeněk Bartl
Datum:
2020.03.31
09:25:36 +02'00'

4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění
Zjednodušené podlimitní řízení,
Kompletní ZD na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_3837.html
5. Identifikační údaje vybraného dodavatele a důvod výběru
HM, s.r.o., Na Pískách 3903/5, 695 01 Hodonín, IČO 64508676
Účastník předložil podle základního hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky,
přičemž jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, druhou
nejvýhodnější nabídku. První účastník v pořadí podle hodnotícího kritéria byl však vyloučen ze
zadávacího řízení pro nesplnění požadavků zadavatele podle ustanovení §48 odst. 2 písm. a) a
b) zákona. Vybraný byl proto druhý účastník v pořadí, který podmínky zadavatele splnil.
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6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny:
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH):
Název společnosti
Nabídková
Výsledné pořadí
cena (v Kč bez
DPH)
AGROZET České Budějovice, a.s., U
2.495.000,Vyloučen pro
Sirkárny 501/30, 370 04 České Budějovice 4,
nesplnění podmínek
IČO 28113128
účasti v ZŘ
HM, s.r.o., Na Pískách 3903/5, 695 01
3.231.386,1.
Hodonín, IČO 64508676
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 nedošlo.
8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu
V rámci veřejné zakázky byl vyloučen účastník AGROZET České Budějovice, a.s. z důvodu
nesplnění podmínek zadavatele v části technické specifikace předmětu plnění v souladu s
ustanovením §48 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (více viz Oznámení o vyloučení účastníka AGROZET České Budějovice, a.s.,
které je veřejně dostupné na profilu zadavatele v sekci Veřejné dokumenty a je i součástí
dokumentace k této veřejné zakázce).
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.
Důvodem je dodržení zákonných postupů při průběhu zadávacího řízení v zákonném typu
řízení.
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 dne 30. 3. 2020
Podepsal elektronicky v zastoupení prorektor prof. Ing. Radim
Farana, CSc., FEng. na základě plné moci ze dne 13. 3. 2020
………………………………………
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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