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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:

Rámcová dohoda na dodávku laboratorních potřeb 2021
- rozděleno na části

Části:

Část 1 – Laboratorní potřeby - kov

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 výše uvedené veřejné zakázky Vám oznamuje, že na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm.
a) ZZVZ

ROZHODLV ČÁSTI 1
o vyloučení níže uvedeného účastníka z další účasti v zadávacím řízení
Obchodní firma nebo název:

MERCI, s.r.o.

Sídlo:

Brno - Slatina, Hviezdoslavova
1192/55b, PSČ 62700

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČO:

46966447

1

Odůvodnění:
Zadavatel dne 29. 7. 2021 uveřejnil na profilu zadavatele E-ZAK Sdělení zadavatele č. 1, na základě
kterého rozhodl o úpravě zadávací dokumentace v rozsahu změny technické specifikace v částech 1 a
2 a úpravy předpokládané hodnoty veřejné zakázky. V návaznosti na provedenou úpravu zadavatel
vydal mj. aktualizovanou verzi Přílohy č. 1.1 – Technická specifikace pro část 1 (dále jen „technická
specifikace“), v rámci které provedl úpravu parametrů násl. položek
 Položka č. 7 - Držák na zkumavky, ruční, dřevěná rukojeť – odstraněna jedna položka;
 Položka č. 37 - Tlačka hadicová Hofmanova se závitem – upraveny parametry;
 Položka č. 38 - Tlačka hadicová Mohrova – upraveny parametry.
Takto upravenou technickou specifikaci zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele E-ZAK, v sekci
Veřejné dokumenty a rovněž jí nahradil původní verzi v sekci Zadávací dokumentace, aby žádný
z dodavatelů neprovedl nechtěnou záměnu aktuálních příloh zadávací dokumentace za přílohy
neplatné. V předmětném Sdělení zadavatele č. 1 rovněž zadavatel upozornil všechny dodavatele, že při
zpracování nabídek jsou povinni z aktualizované zadávací dokumentace vycházet. Zadavatel dodává,
že v návaznosti na uveřejněnou úpravu zadávací dokumentace byla lhůta pro podání nabídek
prodloužena o celou původní délku.
Hodnotící komise při posuzování nabídky, která byla na základě výsledků hodnocení v části 1
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, zjistila, že účastník MERCI, s.r.o. nesplnil výše
uvedenou zadávací podmínku, když ve své nabídce pro část 1 předložil neaktuální technickou
specifikaci (viz porovnání níže).
Nabídka účastníka:
 Položka č. 7 - Držák na zkumavky, ruční, dřevěná rukojeť:
nabídka účastníka:
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znění technické specifikace aktualizované ke dni 29. 7. 2021:
Držák na zkumavky, ruční, dřevěná rukojeť
Předpokládaný
počet ks

délka min. (mm) popis
220

vhodný pro zkumavky
min. Ø 17 mm

1

2
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Položka č. 37 - Tlačka hadicová Hofmanova se závitem
nabídka účastníka:

znění technické specifikace aktualizované ke dni 29. 7. 2021:
Tlačka hadicová Hofmanova se závitem
pro průměry hadic
max. (mm)

Předpokládaný
počet ks

17
20
25

1
1
1

Položka č. 38 - Tlačka hadicová Mohrova
nabídka účastníka

znění technické specifikace aktualizované ke dni 29. 7. 2021:
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Tlačka hadicová
Mohrova
délka (mm)

Předpokládaný
počet ks

50
60
80

1
1
1

Vzhledem k výše uvedenému zjištění hodnotící komise konstatovala, že nabídka účastníka v části 1
veřejné zakázky nesplňuje aktualizované zadávací podmínky ze dne 29. 7. 2021, čímž účastník naplnil
důvod pro vyloučení z další účasti v zadávacím řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.
Hodnotící komise se rovněž usnesla, že zadavatel nemá možnost účastníka vyzvat k objasnění nebo
doplnění nabídky podle § 46 ZZVZ, neboť případná oprava nabídky v souladu s požadavky zadavatele
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by znamenala změnu nabízeného plnění, v rámci kterého by účastník musel nahradit původní položky
položkami s odlišnými parametry, čímž by se dopustil nedovolené materiální změny nabídky.
Hodnotící komise závěrem zdůraznila, že účastník v části 1 nedbal požadavků zadavatele, když
nabídnul a ocenil předpokládaný odběr se třemi položkami odlišných parametrů, čímž se jeho nabídka
stala neporovnatelnou s nabídkami ostatních účastníků v části 1 zadávacího řízení.
Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a rozhodl o vyloučení účastníka na základě §
48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o vyloučení účastníka musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů od
doručení oznámení o vyloučení účastníka podle § 242 ZZVZ. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty
pro podání námitek proti vyloučení účastníka podle § 246 odst. 1a) ZZVZ uzavřít smlouvu s
vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 odst. 1 ZZVZ.
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