OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
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:

Laboratoř bilance živin v agrosystému – rozděleno
na části

Části:

Část 1 – Analyzátor amoniaku
Část 2 – Analyzátor oxidu dusného
Část 3 – Dvoupaprskový spektrofotometr
Část 4 – Mraznička laboratorní
Část 5 – Mlýn nožový + nůž

Druh veřejné zakázky:

dodávky

Druh řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel Vám v souladu s ust. § 123 ZZVZ oznamuje, že ve věci zadávacího řízení k výše
uvedené veřejné zakázce
ROZHODL
v části 5 – Mlýn nožový + nůž
o výběru níže uvedeného dodavatele:
Obchodní firma nebo název:

VWR International s.r.o.

Sídlo:

Pražská 442, 281 67 Stříbrná
Skalice
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Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

63073242

jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.
I. Zpráva o hodnocení nabídek
1. Identifikace zadávacího řízení
Veřejná zakázka „Laboratoř bilance živin v agrosystému – rozděleno na části“ uveřejněná
na profilu zadavatele https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5199.html.
2. Identifikační údaje účastníků, kteří v části 5 podali nabídku:
Celková nabídková cena v Kč
bez DPH

Účastník
VWR International s.r.o., IČO 63073242, se sídlem
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

Část 5: 151 363,20

3. Identifikační údaje účastníků, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení:
Není relevantní pro toto zadávací řízení.
4. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:
V části 5 veřejné zakázky byla podána pouze jedna nabídka, a proto hodnotící komise
konstatovala, že nejvýhodnější nabídku předložil v části 5 účastník VWR International
s.r.o., IČO 63073242, se sídlem Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice.
II.

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Zadavatel sepsal tento výsledek posouzení v souladu s požadavky § 123 písm. b) ZZVZ, na
základě nabídky vybraného dodavatele v části 5.
Posouzení kvalifikace:
Zadavatel vymezil požadavky na kvalifikaci v čl. 5 Výzvy k podání nabídek.
Kvalifikovaným pro plnění předmětné zakázky je účastník, který splnil:



základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a
profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ.
2

1. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Základní způsobilost:
 Elektronický originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, dne 24. 6. 2021
elektronicky podepsáno MMR.
Požadavky zadavatele na prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ byly
splněny v plném rozsahu.
Profesní způsobilost:
 Elektronický originál Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, dne 24. 6. 2021
elektronicky podepsáno MMR.
Požadavky zadavatele na prokázání na profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ
byly splněny v plném rozsahu.

III.
Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučila zadavateli, aby k uzavření smlouvy
na část 5 veřejné zakázky vybral účastníka VWR International s.r.o., IČO 63073242, se
sídlem Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, který jako jediný podal nabídku na část 5
veřejné zakázky, a tudíž jeho nabídka byla v části 5 ekonomicky nejvýhodnější. Účastník
rovněž splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení a jeho nabídka neobsahovala
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a rozhodl, jak je výše uvedeno.
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IV.
Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů od
doručení oznámení o výběru dodavatele podle § 242 ZZVZ. Zadavatel nesmí před uplynutím
lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele podle § 246 odst. 1a) ZZVZ
uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.
V Brně

prof. Ing.
Radim Farana,
CSc.
…………….………..………………

Digitálně podepsal prof. Ing. Radim Farana,
CSc.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62156489,
o=Mendelova univerzita v Brně, ou=9263,
cn=prof. Ing. Radim Farana, CSc., sn=Farana,
givenName=Radim, serialNumber=P729140,
title=Prorektor pro vzdělávací činnost
Datum: 2021.09.13 13:24:49 +02'00'

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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