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:

„Vybavení molekulárně-genetické laboratoře
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 vybavení molekulárně-genetické laboratoře
v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“,
Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU,
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636. Jedná se o následující vybavení: systém pro detekci
chemiluminiscence western blotů, cyklery, automat na izolaci DNA a RNA, metabolický
analyzátor.
Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného
množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, osazení,
zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení
dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, instalace, zprovoznění a
zaškolení, servis zařízení, pozáruční servis na období 2 roky po uplynutí standardní dvouleté
záruky, dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.
Zadavatel připustil rozdělení veřejné zakázky na 4 části:
Část 1: Systém pro detekci chemiluminiscence western blotů (dále jen „Část 1“)

Část 2: Cyklery (dále jen „Část 2“)
Část 3: Automat na izolaci DNA a RNA (dále jen „Část 3“)
Část 4: Metabolický analyzátor (dále jen „Část 4“)
Dodavatel mohl podat nabídku na jednu část, více částí nebo všechny části 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 SMLOUVÁCH
Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 1 veřejné zakázky uzavřené dne 31. 1. 2019
činí 1.999.500,- Kč bez DPH.
Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 2 veřejné zakázky uzavřené dne 31. 1. 2019
činí 933.000,- Kč bez DPH.
Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 3 veřejné zakázky uzavřené dne 20. 2. 2019
činí 502.080,- Kč bez DPH.
Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 4 veřejné zakázky uzavřené dne 31. 1. 2019
činí 725.000,- Kč bez DPH.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH pro část 1:
Nabídková cena bez DPH pro část 2:

2*
BioTech a.s.
Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10
akciová společnost
25664018
CZ25664018
1.999.500,- Kč
933.000,- Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH pro část 3:

3
Sven BioLabs s.r.o.
Na hlídce 2410/13, Žižkov, 130 00 Praha 3
společnost s ručením omezeným
24702960
CZ24702960
250.000,- Kč
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Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH pro část 3:

4
DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ
11000
společnost s ručením omezeným
48108731
CZ48108731
502.080,- Kč

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena bez DPH pro část 4:

5
S-medics, s.r.o.
Malešická 2251/51, Žižkov, 130 00 Praha 3
společnost s ručením omezeným
60465271
CZ60465271
725.000,- Kč

*Pozn. Pořadová čísla jsou posunuta, neboť první nabídka byla v průběhu lhůty pro podání nabídek účastníkem, který ji podal,
zneplatněna.

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

3
Sven BioLabs s.r.o.
Na hlídce 2410/13, Žižkov, 130 00 Praha 3
společnost s ručením omezeným
24702960
CZ24702960

Odůvodnění rozhodnutí o vyloučení účastníka Sven BioLabs s.r.o.:
Zadavatel v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění části 1 Zadávací dokumentace požadoval u
položky v části 3 veřejné zakázky – Automat na izolaci DNA a RNA mj. ovládání pomocí podsvícené dotykové
obrazovky, která je umístěna na přístroji, možnost ovládání v laboratorních rukavicích.
Hodnotící komise posoudila nabídku účastníka Sven BioLabs s.r.o. pro část 3 výše uvedené veřejné zakázky
včetně objasnění nabídky ze dne 18. 12. 2018 a zjistila, že účastník nabídl zařízení Zinexts MagPurix 12A, které
nedisponuje podsvícenou dotykovou obrazovkou, která je umístěna na přístroji, tj. nelze prostřednictvím ní
přístroj ovládat, jak požadoval zadavatel. Nabídnuté zařízení disponuje klávesnicí a LCM panelem, který není
dotykový, což nesplňuje požadavek zadavatele na ovládání zařízení pomocí podsvícené dotykové obrazovky.
Nabízené zařízení tedy nesplňuje zadávací podmínky.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 48 zákona vyloučil účastníka Sven BioLabs
s.r.o. z další účasti v zadávacím řízení pro část 3 veřejné zakázky pro nesplnění zadávacích podmínek
ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.
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6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÝCH DODAVATELŮ,
S NÍMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA
Pro část 1 a část 2 veřejné zakázky:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

BioTech a.s.
Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10
akciová společnost
25664018

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH pro část 1:
1.999.500,- Kč
Nabídková cena bez DPH pro část 2:
933.000,- Kč
Pro část 3 veřejné zakázky:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ
11000
společnost s ručením omezeným
48108731

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
502.080,- Kč
Pro část 4 veřejné zakázky:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:

S-medics, s.r.o.
Malešická 2251/51, Žižkov, 130 00 Praha 3
společnost s ručením omezeným
60465271

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
725.000,- 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.
U části 1, 2 a 4 veřejné zakázky byla podána vždy jen jedna nabídka. Pro tyto části
veřejné zakázky byli jediní účastníci vybráni 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.
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U části 3 veřejné zakázky po vyloučení účastníka prvního v pořadí Sven BioLabs
s.r.o. zůstala v zadávacím řízení jediná vhodná nabídka účastníka DYNEX
TECHNOLOGIES, spol. s r.o., proto byl tento dodavatel dle § 122 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
Zadavateli nejsou poddodavatelé vybraných dodavatelů známi.

V Ostravě dne 20. 2. 2019

prof.
MUDr. Jan
Lata, CSc.

Digitálně podepsal
prof. MUDr. Jan
Lata, CSc.
Datum: 2019.02.20
10:38:02 +01'00'

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity
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