Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele
k veřejné zakázce malého rozsahu:
„Výzkum a vzdělávání v oblasti produkce, zpracování a konzumace ovoce v jižní Etiopii“
Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupena:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou

IČO / DIČ:

62156489 /CZ 62156489

ID datové schránky:

85ij9bs

Název veřejné zakázky:

Výzkum a vzdělávání v oblasti produkce, zpracování a
konzumace ovoce v jižní Etiopii
Služby - Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27

Druh veřejné zakázky:

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“).
„Arba Minch Fruit Value Chain“, registrační číslo projektu:
02-ČRA20-02_04.

Projekt:

Zadavatel ve věci výběrového řízení ke shora uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby
ROZHODUJE
o výběru níže uvedeného dodavatele.
Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní firma nebo název:

Česká zemědělská univerzita

Sídlo:

Kamýcká 129, 165 00, Praha 6–
Suchdol

Právní forma:

Vysoká škola

IČO:

60460709

Nabídková cena v Kč bez DPH:

1 941 932,- Kč bez DPH
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Odůvodnění:
1.

Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:
p. č.
Účastník
doručení
Česká zemědělská
1
univerzita

2.

Sídlo účastníka
Kamýcká 129, 165 00, Praha 6 –
Suchdol

IČO účastníka
60460709

Identifikační údaje vyloučených účastníků:
Není relevantní pro tuto veřejnou zakázku.

3.

Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
Zadavatel stanovil v čl. 6 Výzvy způsob hodnocení nabídek následovně:
„Zadavatel analogicky s ust. § 116 odst. 4 ZZVZ stanovil pevnou cenu za kompletní předmět
veřejné zakázky (1 941 932,- Kč bez DPH) a hodnotit bude pouze kvalitu nabízeného plnění.
Kvalita nabízeného plnění měla být hodnocena v následujících dílčích kritériích s těmito vahami“:
DÍLČÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ

VÁHA

1. Kvalita realizačního týmu

30 %

2. Zkušenosti dodavatele s realizací obdobných služeb

40 %

3. Kvalita metodiky navržených řešení

30 %

Vzhledem k tomu, že do konce lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel pouze jednu nabídku
účastníka Česká zemědělská univerzita, hodnotící komise, analogicky s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ,
hodnocení nabídky neprováděla, přičemž postoupila k posouzení splnění podmínek účasti ve
výběrovém řízení.
Na základě provedeného posouzení nabídky hodnotící komise doporučila zadavateli, aby
k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vybral účastníka Česká
zemědělská univerzita, sídlem Kamýcká 129, 165 00, Praha 6 – Suchdol, IČO: 60460709, jehož
nabídková cena činí 1 941 932,- Kč bez DPH a jehož nabídka nebyla analogicky s ust. § 122 odst.
2 ZZVZ hodnocena, ale splnila všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení.
Zadavatel se ztotožnil se závěry jednání hodnotící komise a rozhodl, jak je výše uvedeno.
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V Brně

prof. Ing.
Radim
Farana,
CSc.
……………..………………………
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Farana, CSc.
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prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
rektorka
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