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:

„Dodávka laboratorního přístroje pro LF OU
– průtokového cytometru“
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 přístroje – průtokového cytometru pro
Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke
zdravému stárnutí“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, uvedení zařízení do
provozu vč. případné kalibrace a dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce,
zaškolení pověřeného pracovníka, uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě v
českém jazyce (tištěná i elektronická podoba), technická dokumentace, záruční listy.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je
uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Celková cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku uzavřené dne 01.04.2021 činí
2 070 000,- Kč bez DPH.

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

1
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
společnost s ručením omezeným
28233492
CZ28233492
CZ25963961

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

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE,
S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Obchodní firma:
Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Sídlo:
Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
28233492
DIČ:
CZ28233492
Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH: 2 070 000,- Kč
Odůvodnění výběru dodavatele:
Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle
nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny byla rozhodná její výše bez daně z
přidané hodnoty.
Jelikož byl v zadávacím řízení k veřejné zakázce jediný účastník, byl tento komisí vybrán bez
provedení hodnocení dle § 122 odst. 2 zákona s tím, že podmínky účasti v zadávacím řízení
a ostatní zadávací podmínky v plném rozsahu splnil.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Dodavatelé nepředpokládají pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.
doc. MUDr.
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