PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PRO ČÁSTI 1 A 4
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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:

„Dodávky spotřebního materiálu
pro projekt Inovativní léčebné metody –
chemikálie, kultivační média a materiál pro
LF OU“
část 1 veřejné zakázky „Chemikálie pro
transmisní elektronovou mikroskopii“
část 4 veřejné zakázky „Materiál I“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení podlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem části 1 veřejné zakázky byla dodávka chemikálií pro transmisní elektronovou
mikroskopii a části 4 veřejné zakázky byla dodávka materiálu I pro Lékařskou fakultu
Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(dále jen „OP VVV“) Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, reg.
č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/ 0008441.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky byla doprava a vynáška zboží na místo plnění a
předání dokladů, které se ke zboží vztahují, a dle potřeby základní proškolení personálu
zadavatele.
Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a množství byl uveden v Příloze č.
1 Zadávací dokumentace. Minimální doba expirace nabízeného zboží musí být 12 měsíců

ode dne jeho dodání zadavateli. Údaj o datu expirace musí být uveden na obalu zboží,
dodacím listu nebo na protokolu o předání zboží.
Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Inovativní léčebné
metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/
0008441.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ PRO ČÁSTI 1
A 4 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Smlouvy pro části 1 a 4 veřejné zakázky nebyly uzavřeny, neboť zadávací řízení pro tyto
části bylo zrušeno.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
V zadávacím řízení pro části 1 a 4 veřejné zakázky nebyl žádný účastník.

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

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE,
S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA PRO ČÁSTI 1 A 4
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Smlouvy nebyly uzavřeny, neboť zadávací řízení pro části 1 a 4 veřejné zakázky bylo
zrušeno.

7. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO
ČÁSTI 1 A 4 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího
řízení v částech 1 a 4 veřejné zakázky. V zadávacím řízení nebyla podána žádná nabídka
pro části 1 a 4 veřejné zakázky.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona
rozhodl o zrušení částí 1 a 4 veřejné zakázky.
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