PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Parní sterilizátor“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního sterilizátoru (autoklávu) pro
Vivárium pro potřeby Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) „Nové směry
biomedicínského
výzkumu
na
Ostravsku“
s
reg.
č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace,
zapojení a uvedení do provozu, zaškolení odborným personálem, vstupní validace,
servis zařízení, dodání návodů v českém nebo anglickém jazyce.
Technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV „Nové
směry
biomedicínského
výzkumu
na
Ostravsku“
s
reg.
č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Celková cena sjednaná ve smlouvě uzavřené dne 6.12.2019 činí 1.309.000,00 Kč bez DPH.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH:

1
Getinge Czech Republic, s.r.o.
Na strži 1702/65, 140 00 Praha
společnost s ručením omezeným
03053601
CZ03053601
1.590.279,00 Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH:

2
Animalab s.r.o.
Na bateriích 505/57, 162 00 Praha
společnost s ručením omezeným
03325008
CZ03325008
1.309.000,00 Kč

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Z řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE,
S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

Animalab s.r.o.
Na bateriích 505/57, 162 00 Praha
společnost s ručením omezeným
03325008
CZ03325008

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
1.309.000,00 Kč
Odůvodnění výběru dodavatele:
Nabídky byly v souladu se způsobem hodnocení uvedeným v zadávací dokumentaci
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídky byly vyhodnoceny podle absolutní
hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější byla nabídka s nejnižší
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nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny byla rozhodná její výše bez daně
z přidané hodnoty.
Komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek
v souladu s § 39 odst. 4 zákona hodnotila nabídky před jejich posouzením.
Vybraný dodavatel podmínky účasti v zadávacím řízení a ostatní zadávací podmínky v celém
rozsahu splnil a nabídka vybraného dodavatele byla dle výsledku hodnocení ekonomicky
nejvýhodnější, proto byl tento dodavatel dle § 122 odst. 1 zákona vybrán k uzavření smlouvy.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Zadavateli nejsou poddodavatelé vybraného dodavatele známi.

8. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA
ČÁSTI
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, neboť předmět veřejné zakázky je takové
povahy, že jeho rozdělení na části není vhodné z důvodu dodávky komplexního systému.
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