ZADAVATEL:

Univerzita Karlova v Praze

Sídlo:
Dotčená část:
Korespondenční adresa:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha
Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 306 05 Plzeň
00216208
CZ00216208
prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan fakulty

Písemná zpráva zadavatele
(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

BioMediC - přístrojové vybavení 2015 - 2

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“),
k výše uvedené veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky sepsal tuto
písemnou zprávu.
I.1

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení podle technické specifikace
uvedené v příloze č. 1 část B - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)
zadávací dokumentace. Veřejná zakázka byla rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ust. § 98
odst. 1 zákona, a to konkrétně:
1. část - Lineární dávkovače a infuzní pumpy
2. část - Vyhřívaná podložka
3. část - Chirurgické instrumentárium
4. část - Barvící automat na přehledné barvení
5. část - Fluorescenční upgrade laserové mikrodisekce

I.2

Cena sjednaná v jednotlivých smlouvách:
Kupními smlouvami byly sjednány následující kupní ceny (bez DPH):
1. část - Lineární dávkovače a infuzní pumpy
2. část - Vyhřívaná podložka
3. část - Chirurgické instrumentárium

249 000,00 Kč
38 540,00 Kč
141 679,00 Kč

II.

4. část - Barvící automat na přehledné barvení

639 000,00 Kč

5. část - Fluorescenční upgrade laserové mikrodisekce

370 302,00 Kč

Identifikační údaje vybraných uchazečů, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení
části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele
II.1.

Identifikační údaje vybraných uchazečů
Číslo
části
VZ
1
2
3
4
5

II.2

Název uchazeče
MIVAMED s.r.o.
ALFAMEDIC s.r.o.
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ
DÍLNA s.r.o.
BARIA s.r.o.
Olympus Czech Group,
s.r.o., člen koncernu

Sídlo uchazeče

IČ

Za tratí 686/4, 196 00 Praha
tř. 5. května 458/35, 373 72 Lišov

28420918
00513008

Raisova 769/9, 400 03 Ústí n/Labem

28685521

Jižní 393, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

26697904

Evropská 176/16, 160 41 Praha 6

27068641

Odůvodnění výběru nejvhodnějších nabídek
Komise hodnotila nabídky, které byly zařazeny do fáze hodnocení nabídek, v souladu se
zadávacími podmínkami tak, že seřadila nabídky (v jednotlivých částech) od nejnižší ceny
k nejvyšší a v souladu se zákonem doporučila přidělit zakázku uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou. V případě, že v dané části postoupila do hodnocení jediná nabídka,
doporučila komise přidělit zakázku tomuto uchazeči.
V případě části 3 bylo u uchazeče PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. aplikováno ust. § 101
odst. 4 zákona a pro hodnocení nabídek byla rozhodná výše nabídkové ceny snížená
o 15 %, tj. 120 427,15 Kč, nikoliv cena 141 679,00 Kč uvedená v návrhu kupní smlouvy.
Zadavatel doporučení hodnotící komise přijal.

II.3

Části veřejné zakázky, které mají být plněny prostřednictvím subdodavatele
V případě části 3 veřejné zakázky má uchazeč, se kterým byla podepsána kupní smlouva,
tedy PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., v úmyslu zadat 90% podíl zakázky subdodavateli
ENUS MEDICAL s.r.o., IČ 25551701.
V případě ostatních částí veřejné zakázky uchazeči, se kterými byly kupní smlouvy
podepsány, nemají v úmyslu zadat podíl zakázky subdodavatelům.

III.

Identifikační údaje všech ostatních uchazečů s jejich nabídkovou cenou
V případě částí 1, 2, 4 a 5 nebyla v zadávacím řízení podána žádná jiná nabídka.
V případě části 3 podal nabídku další uchazeč:

Název uchazeče
MIVAMED s.r.o.
IV.

IČ

Nabídková cena
celkem v Kč bez DPH

28420918

199 199,36

Sídlo uchazeče
Za tratí 686/4, 196 00 Praha

Identifikační údaje uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění
jejich vyloučení
Žádný uchazeč nebyl v zadávacím řízení vyloučen.

V.

Vyloučení uchazeče pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu
Žádný uchazeč nebyl vyloučen pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

VI.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nejednalo se o jednací řízení bez uveřejnění.
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