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:

„Nákup části laboratorního vybavení
projektu Cell CooLab Ostrava II“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení v rámci projektu OP
VVV„Cell CooLab Ostrava -Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v
hematologii a onkologii“ sreg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440.
Součástí předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky je doprava na místo plnění,
instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení
přístroje a ověření parametrů u zadavatele, popř. na jiném pracovišti na vyžádání
zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční
doby.
Součástí předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky je doprava na místo plnění,
instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení
přístroje a ověření parametrů u zadavatele, popř. na jiném pracovišti na vyžádání
zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční
doby.
Součástí předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky je doprava na místo plnění,
instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení
přístroje a ověření parametrů u zadavatele, popř. na jiném pracovišti na vyžádání

zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční
doby.
Součástí předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky je doprava na místo plnění,
instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Předvedení
přístroje a ověření parametrů u zadavatele, popř. na jiném pracovišti na vyžádání
zadavatele. Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po dobu záruční
doby.
Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství
je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Zadavatel připustil rozdělení veřejné zakázky na 4 části:
Část 1: Skupina 1: speciální vybavení anim. centra (dále jen „Část 1“)
Část 2: Skupina 2: chladicí technika (dále jen „Část 2“)
Část 3: Skupina 3: zařízení upravující atmosféru (dále jen „Část 3“)
Část 4: Skupina 4: jiná laboratorní zařízení (dále jen „Část 4“)
Dodavatel mohl podat nabídku na jednu část nebo více částí veřejné zakázky. Zadavatel si
vyhradil právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem podle
výhodnosti nabídek, dodavatel musel riziko, že nebude vybrán na všechny jím nabízené
části, započítat do své nabídky.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ PRO ČÁST 1
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 1 veřejné zakázky uzavřené dne 15.01.2020
činí 1.195.000,- Kč bez DPH.
Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 2 veřejné zakázky uzavřené dne 15.01.2020
činí 236.540,- Kč bez DPH.
Smlouva pro část 3 veřejné zakázky nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení pro tuto část
bylo zrušeno.
Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 4 veřejné zakázky uzavřené dne 15.01.2020
činí 835.613.60 Kč bez DPH.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

1
VWR International s.r.o.
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice
společnost s ručením omezením
63073242
CZ63073242

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:

2
KRD-obchodní společnost s.r.o.
Pekařská 603/12, 150 00 Praha 5 - Jinonice

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 / Ostrava / Česká republika
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

Právní forma:
IČ:
DIČ:

společnost s ručením omezením
26424991
CZ26424991

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

3
TRIGON PLUS s.r.o.
Západní 93, 251 01 Čestlice
společnost s ručením omezením
46350110
CZ46350110

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

4
VELAZ, s.r.o.
Lysolajské údolí 15/53, Lysolaje, 165 00 Praha 6
společnost s ručením omezením
25691970
CZ25691970

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Ze zadávacího řízení pro část 3 veřejné zakázky byl vyloučen tento účastník:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

TRIGON PLUS s.r.o.
Západní 93, 251 01 Čestlice
společnost s ručením omezením
46350110
CZ46350110

Odůvodnění:
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „hodnotící komise“) posoudila
nabídku účastníka pro výše uvedenou veřejnou zakázku a zjistila, že tato nabídka
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Zadavatel proto účastníka dne 14.11.2019 v souladu s § 113 a § 46 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) požádal o písemné zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny.
Požadované zdůvodnění byl účastník povinen doručit ve lhůtě 3 pracovních dnů od
doručení žádosti. Tato lhůta však marně uplynula a mimořádně nízká nabídková cena
nebyla účastníkem zdůvodněna.
Na základě výše uvedeného zadavatel účastníka v souladu s ustanovením § 48 zákona
vyloučil z další účasti v zadávacím řízení pro část 3 pro mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna, ve smyslu ustanovení §
48 odst. 4 zákona.

Vzhledem k tomu, že v řízení nezůstal žádný další účastník, zadávací řízení pro část 3
veřejné zakázky bylo zrušeno.

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE,
S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Pro část 1 veřejné zakázky:
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Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

TRIGON PLUS s.r.o.
Západní 93, 251 01 Čestlice
společnost s ručením omezením
46350110
CZ46350110

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
1.195.000,- Kč
Pro část 2 veřejné zakázky:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

KRD-obchodní společnost s.r.o.
Pekařská 603/12, 150 00 Praha 5 - Jinonice
společnost s ručením omezením
26424991
CZ26424991

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
236.540,- Kč
Pro část 3 veřejné zakázky:
Smlouva pro část 3 veřejné zakázky uzavřena nebyla, neboť zadávací řízení pro část 3
veřejné zakázky bylo zrušeno.
Pro část 4 veřejné zakázky:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

VWR International s.r.o.
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice
společnost s ručením omezením
63073242
CZ63073242

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
835.613,60 Kč
Odůvodnění výběru dodavatelů:
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 je nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané
hodnoty. Každá část veřejné zakázky byla hodnocena samostatně. Komise pro posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek ustavená zadavatelem
(dále jen „komise“) v souladu s § 39 odst. 4 zákona hodnotila nabídky před jejich
posouzením.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ustavená zadavatelem v souladu s § 39 odst. 4
zákona hodnotila v části 1 veřejné zakázky nabídky před jejich posouzením. Dle
stanoveného hodnotícího kritéria nabídka vybraného dodavatele pro část 1 veřejné zakázky
obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, proto byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a tento účastník byl dle § 122 odst. 1 zákona vybrán k uzavření smlouvy s tím,
že podmínky účasti v zadávacím řízení a ostatní zadávací podmínky v plném rozsahu splnil.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ustavená zadavatelem v souladu s § 39 odst. 4
Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 / Ostrava / Česká republika
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zákona hodnotila v části 2 veřejné zakázky nabídky před jejich posouzením. Dle
stanoveného hodnotícího kritéria nabídka vybraného dodavatele pro část 2 veřejné zakázky
obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, proto byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a tento účastník byl dle § 122 odst. 1 zákona vybrán k uzavření smlouvy s tím,
že podmínky účasti v zadávacím řízení a ostatní zadávací podmínky v plném rozsahu splnil.
V části 4 veřejné zakázky byla podána jen jedna nabídka. Pro tuto část veřejné zakázky byl
jediný účastník vybrán v souladu s § 122 odst. 2 zákona bez provedení hodnocení s tím, že
podmínky účasti v zadávacím řízení a ostatní zadávací podmínky byly v plném rozsahu
splněny.

7. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO
ČÁSTI 3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Po vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení pro část 3 výše uvedené veřejné zakázky
není po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení pro část 3 žádný účastník.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona
rozhodl o zrušení části 3 veřejné zakázky.

8. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Dodavatelé nepředpokládají pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.
V Ostravě dne
Digitálně podepsal doc.,
doc., MUDr.
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