Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková /+ 420 545 135 167

V Brně, dne 29. 7. 2021

Věc: Veřejná zakázka:
„Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb 2021 – rozděleno na části“
Sdělení zadavatele č. 1 k obsahu zadávací dokumentace
Zadavatel, kterým je Mendelova univerzita v Brně, sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČO: 62156489 (dále
jen „zadavatel“), sděluje dodavatelům, že v souladu s § 99 ZZVZ provedl změnu zadávacích podmínek obsažených
v zadávací dokumentaci.
Zadavatel, ve vztahu k vývoji aktuální situace na trhu s laboratorními potřebami, provedl zpětné posouzení
zadávacích podmínek ve všech vzájemných souvislostech a rozhodl se přistoupit k jejich změně. Zadavatel
rozhodl o úpravě výše celkové předpokládané hodnoty pro části 2 a 3 veřejné zakázky, a to v návaznosti na
aktuální růst cen na trhu s laboratorními potřebami a o úpravě specifikace některých položek předmětu veřejné
zakázky.
I.
Vzhledem k výše uvedenému zadavatel rozhodl o úpravě znění zadávací dokumentace, a to v násl. rozsahu:
I)

Úvodní ustanovení Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dále jen „Výzva“):

Původní znění:
4.000.000,- Kč (CZK) bez DPH
Z toho:
Část 1: Laboratorní potřeby – kov 400.000,- Kč bez DPH
Část 2: Laboratorní potřeby – sklo a porcelán 1.200.000,- Kč bez DPH
Část 3: Laboratorní potřeby – plast 1.700.000,- Kč bez DPH
Část 4: Laboratorní potřeby – ostatní 700.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota:

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky byla
stanovena s ohledem na předpokládaná množství v minulosti
odebíraných laboratorních potřeb a jejich pravděpodobná množství pro
následujících 12 měsíců. Uvedená předpokládaná hodnota je
v jednotlivých částech tedy zároveň limitní hodnotou. Zadavatel
upozorňuje dodavatele, že nabídky, jejichž nabídkové ceny přesáhnou
výši předpokládané hodnoty příslušné části veřejné zakázky, budou
posouzeny jako nesplňující požadavky zadavatele a účastník, který
předloží nabídku s nabídkovou cenou vyšší, než je stanovena
předpokládaná hodnota veřejné zakázky (její části), bude vyloučen
z další účasti v zadávacím řízení.
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Nové znění:

5.000.000,- Kč (CZK) bez DPH
Z toho:
Část 1: Laboratorní potřeby – kov 400.000,- Kč bez DPH
Část 2: Laboratorní potřeby – sklo a porcelán 2.000.000,- Kč bez DPH
Část 3: Laboratorní potřeby – plast 1.900.000,- Kč bez DPH
Část 4: Laboratorní potřeby – ostatní 700.000,- Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota:

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky byla
stanovena s ohledem na předpokládaná množství v minulosti
odebíraných laboratorních potřeb a jejich pravděpodobná množství pro
následujících 12 měsíců. Uvedená předpokládaná hodnota je
v jednotlivých částech tedy zároveň limitní hodnotou. Zadavatel
upozorňuje dodavatele, že nabídky, jejichž nabídkové ceny přesáhnou
výši předpokládané hodnoty příslušné části veřejné zakázky, budou
posouzeny jako nesplňující požadavky zadavatele a účastník, který
předloží nabídku s nabídkovou cenou vyšší, než je stanovena
předpokládaná hodnota veřejné zakázky (její části), bude vyloučen
z další účasti v zadávacím řízení.

II) čl. 2 odst. 2.4 Výzvy:
Původní znění:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:
 z toho část 1:
 z toho část 2:
 z toho část 3:
 z toho část 4:

4.000.000,- Kč bez DPH.
400.000,- Kč bez DPH
1.200.000,- Kč bez DPH
1.700.000,- Kč bez DPH
700.000,- Kč bez DPH

Nové znění:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:
 z toho část 1:
 z toho část 2:
 z toho část 3:
 z toho část 4:

5.000.000,- Kč bez DPH.
400.000,- Kč bez DPH
2.000.000,- Kč bez DPH
1.900.000,- Kč bez DPH
700.000,- Kč bez DPH

III) Příloha č. 2 – Rámcová dohoda, a to v ustanovení čl. V. odst. 1, který upravuje maximální celkovou cenu
plnění za dobu trvání rámcové dohody:
Původní znění:
1. Maximální celková cena plnění za dobu trvání rámcové dohody je:
Část 1: Laboratorní potřeby – kov
400.000,- Kč bez DPH
Část 2: Laboratorní potřeby – sklo a porcelán
1.200.000,- Kč bez DPH
Část 3: Laboratorní potřeby – plast
1.700.000,- Kč bez DPH
Část 4: Laboratorní potřeby – ostatní
700.000,- Kč bez DPH
Nové znění:
1. Maximální celková cena plnění za dobu trvání rámcové dohody je:
Část 1: Laboratorní potřeby – kov
400.000,- Kč bez DPH
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Část 2: Laboratorní potřeby – sklo a porcelán
Část 3: Laboratorní potřeby – plast
Část 4: Laboratorní potřeby – ostatní

2.000.000,- Kč bez DPH
1.900.000,- Kč bez DPH
700.000,- Kč bez DPH

IV) Příloha č. 1.1 – Technická specifikace pro část 1 (dále jen „Příloha č. 1.1“):
Zadavatel posoudil znění Přílohy č. 1.1 a rozhodl o úpravě technické specifikace (parametrů) u násl. položek:
 Položka č. 7 - Držák na zkumavky, ruční, dřevěná rukojeť;
 Položka č. 37 - Tlačka hadicová Hofmanova se závitem;
 Položka č. 38 - Tlačka hadicová Mohrova.
Na základě této změny zadavatel opravuje Přílohu č. 1.1.
V) Příloha č. 1.2 – Technická specifikace pro část 2 (dále jen „Příloha č. 1.2“):
Zadavatel posoudil znění Přílohy č. 1.2 a rozhodl o úpravě technické specifikace (parametrů) u násl.
položek:
 Položka č. 6 - Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá;
 Položka č. 9 - Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ, s PE zátkou;
 Položka č. 10 - Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ, se skleněnou dutou zátkou;
 Položka č. 13 - Baňka pro rotační odparky;
 Položka č. 14 - Baňka s kulatým dnem a NZ;
 Položka č. 15 - Baňka s kulatým dnem, širokohrdlá, vyhnutý okraj - bez zábrusu;
 Položka č. 17 - Baňka s plochým dnem, širokohrdlá, vyhnutý okraj, titrační;
 Položka č. 21 - Baňka srdcovitá s NZ;
 Položka č. 25 - Chladič dle Allihna s NZ pro extraktor dle Soxhleta, plastové olivky;
 Položka č. 26 - Chladič kuličkový k extraktoru Soxhlet;
 Položka č. 31 - Kelímek spalovací vysoký, porcelán;
 Položka č. 32 - Kelímek žíhací a tavící (korundová keramika), kónický, porcelán;
 Položka č. 33 - Kelímek žíhací a tavící (korundová keramika), válcový, porcelán;
 Položka č. 35 - Láhev dle Woulfa, s uzávěrem GL 45 a výpustným ventilem;
 Položka č. 41 - Láhev reagenční hranatá, čirá, GL80, s modrým uzávěrem,uzávěr a vylévací kroužek
z PP - odolnost do 140° C;
 Položka č. 42 - Láhev reagenční hranatá, hnědá, GL80, s modrým uzávěrem,uzávěr a vylévací
kroužek z PP - odolnost do 140° C;
 Položka č. 44 - Láhev reagenční, kulatá, čirá, GL45, Boro 3.3, s modrým uzávěrem, uzávěr a
vylévací kroužek z PP - odolnost do 140° C;
 Položka č. 46 - Láhev reagenční, kulatá, hnědá, GL45, Boro 3.3, s modrým uzávěrem, uzávěr a
vylévací kroužek z PP - odolnost do 140° C;
 Položka č. 52 - Lodička na vážení - sklo Boro 3.3;
 Položka č. 58 - Miska krystalizační s výlevkou, ploché dno – sklo;
 Původní položka č. 59 - Miska odpařovací bez výlevky, kulaté dno – sklo – ODSTRANĚNO
 Položka č. 59 - Miska odpařovací bez výlevky, ploché dno – sklo;
 Položka č. 60 - Miska odpařovací s výlevkou, s kulatým dnem – sklo;
 Položka č. 74 - Nástavec extrakční dle Soxhleta k přístroji dle Soxhleta;
 Položka č. 76 - Nuč s rovnou fritou, skleněná – upraven předpokládaný počet kusů;
 Položka č. 86 - Válec odměrný nízký, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou, bílá
graduace – sklo;
 Položka č. 87 - Válec odměrný nízký, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou, hnědá
graduace – sklo;
 Položka č. 91 - Válec odměrný vysoký, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou, bílá
graduace – sklo;
 Položka č. 92 - Válec odměrný vysoký, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou, hnědá
graduace – sklo;

3



Položka č. 96 - Zkumavka s kulatým dnem, SIMAX, rovný okraj, dle EN ISO 4142;

Na základě této změny zadavatel opravuje Přílohu č. 1.2.
II.
Na základě výše uvedených změn zadavatel provedl úpravy v násl. přílohách zadávací dokumentace:
- Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace
- Příloha č. 1.1 – Technická specifikace pro část 1
- Příloha č. 1.2 – Technická specifikace pro část 2
Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé
jsou povinni při zpracování nabídek z této aktualizované zadávací dokumentace vycházet.
V návaznosti na poskytnutí tohoto Sdělení č. 1 zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických
nabídek, a to o celou původní délku, tj. do 19. 8. 2021 v 09:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení
1) Aktualizovaná Příloha č. 1.1 – Technická specifikace pro část 1
2) Aktualizované Příloha č. 1.2 – Technická specifikace pro část 2

Ing. Mgr.
Kateřina
Baráková

Digitálně podepsal
Ing. Mgr. Kateřina
Baráková
Datum: 2021.07.29
15:44:51 +02'00'

……….…….……………..………………………………….
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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