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:

„Dodávky spotřebního materiálu pro LF OU výrobky z plastu 2“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, podlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu – výrobků z plastu pro
Lékařskou fakultu Ostravské univerzity dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech
jeho součástí na dobu do 30.06.2023 v rámci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvy:
• Cell CooLab Ostrava – Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii
v hematologii a onkologii, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440,
• Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí, reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868,
• Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku, reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060,
• Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441,
• Healthy
Aging
in
Industrial
Environment,
reg.
č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798,
• Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF, reg.
č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636.
Specifikace spotřebního materiálu – výrobků z plastu a jejich předpokládaný množstevní
odběr po dobu do 30.06.2023 jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Specifikace spotřebního
materiálu, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Minimální doba exspirace nabízeného zboží musí být 6 měsíců ode dne jeho dodání
zadavateli.
Předmětem plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona
uzavření rámcové dohody s jediným dodavatelem, na jejímž základě budou poskytovány
jednotlivé dodávky spotřebního materiálu dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a
všech jeho součástí. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních
podmínek (viz čl. 5 zadávací dokumentace) probíhat v souladu s § 132 odst. 4 zákona
formou jednotlivých zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bez obnovení
soutěže.
Zadávání jednotlivých zakázek na základě rámcové dohody bude probíhat formou zaslání
písemné objednávky zadavatele. Objednávka bude vítězným dodavatelem vždy potvrzena
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení, viz Část 2 zadávací dokumentace –
Obchodní podmínky.
Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa odevzdání zboží a předání dokladů,
které se ke zboží jinak vztahují a dle potřeby základní proškolení personálu.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
Celková cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku uzavřené dne 02.08.2022 činí
1 609 846,60 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 omezeným
63073242
CZ63073242

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

2
Allgene s.r.o.
č.p. 132, 693 01 Starovice
společnost s ručením omezeným
07449429
CZ07449429

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:

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

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

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
1 609 846,60 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.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek ustavená zadavatelem v souladu s § 39 odst. 4
zákona hodnotila nabídky před jejich posouzením. Dle stanoveného hodnotícího kritéria
nabídka vybraného dodavatele 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.

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