PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
61988987

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Laboratorní vybavení pro molekulární laboratoř
7. část - systém čištění vody
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.
1. Předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě a použitý druh zadávacího řízení
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému čištění vody dle požadavků a podmínek uvedených
v zadávací dokumentaci.
Cena sjednaná ve smlouvě v Kč bez DPH:
56 200,00
Použitý druh zadávacího řízení:
Otevřené podlimitní řízení

2. Identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení
Číslo nabídky: 1
Obchodní firma nebo název / obchodní
VWR International s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice
pobytu (příp. doručovací adresa):
63073242
IČO:
Číslo nabídky: 2
Obchodní firma/název/jméno, příjmení/
právní forma dodavatele:
Sídlo/ místo podnikání popř. místo trval.
pobytu:
IČO:

TRIGON PLUS s.r.o.
Západní 93, 251 01 Čestlice
46350110

3. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, jež byli vyloučeni ze zadávacího řízení a
odůvodnění jejich vyloučení

Žádní nebyli.
4. Identifikační údaje dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně
odůvodnění jejich výběru
Obchodní firma nebo název / obchodní
TRIGON PLUS s.r.o.
firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
Západní 93, 251 01 Čestlice
pobytu (příp. doručovací adresa):
46350110
IČO:
Odůvodnění výběru:

Nabídka účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější.

5. Identifikační údaje poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního
systému
Obchodní firma nebo název / obchodní
---firma nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČO:
6. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Netýká se.

7. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Netýká se.

8. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Netýká se.

9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Netýká se.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Netýká se.

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Netýká se.
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12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Netýká se.

13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona
Netýká se.

14. Odůvodnění překročení celkové doby trvání podle § 64, písm. b) zákona, odůvodnění
nedodržení lhůty podle § 198, odst. 3, odůvodnění uzavření rámcové dohody na dobu delší
než 7 let
Netýká se.

V Ostravě dne

Digitálně podepsal

Blanka
Blanka Dosedělová
2019.01.10
Dosedělová Datum:
12:01:21 +01'00'
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