Písemná zpráva zadavatele
o podlimitní veřejné zakázce
podle § 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
v zadávacím řízení dle § 38 ZVZ – zjednodušené podlimitní řízení týkající se veřejné zakázky

„Dodávka zesilovačů, převodníků a software pro měření metodou terčíkového zámku, a
mikroskopu“
část 3 - Mechanický mikromanipulátor
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo zadavatele: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČO:
67985823
DIČ:
CZ67985823
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel
2. Předmět zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 2 kusů nových, dosud
nepoužívaných mechanických mikromanipulátorů.
3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:
150.112,- Kč
Celková cena bez DPH
DPH 21 %
31.523,52 Kč
Celková cena vč. DPH
181.634,52 Kč
4. Zvolený druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
MIKRO, spol. s r.o.
IČO: 416 04 326
se sídlem Brno, Lísky 1022/94, PSČ 624 00
společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 2552

6.

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Uchazeč splňoval veškeré kvalifikační předpoklady a současně jeho nabídka splňovala
veškeré požadavky ZVZ a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Jelikož v rámci zadávacího řízení byla podána pouze jedna nabídka, neprovedla hodnotící
komise v souladu s § 79 odst. 6 ZVZ hodnocení a zadavatel rozhodl o výběru této nabídky dle
§ 81 odst. 2 ZVZ.
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7.

Specifikace částí veřejné zakázky, které budou realizované prostřednictvím subdodavatelů:
Zadavateli není známo, že by veřejná zakázka měla být prováděna prostřednictvím
subdodavatelů.

8. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Pořadové
číslo
uchazeče

1.

9.

Obchodní firma (název)
uchazeče

MIKRO, spol. s r.o.

IČO, sídlo, právní forma

IČO: 416 04 326
Se sídlem: Brno, Lísky
1022/94, PSČ 624 00
společnost s ručením
omezeným

Celková výše
nabídkové ceny v CZK
bez DPH
(cena za dodávku
zesilovačů, převodníků
a software stanovená
na základě modelové
situace)

150.112,-

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení, včetně důvodu
vyloučení:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

10. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu:
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.
11. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním a jednacího řízení bez
uveřejnění
Nebyly využity tyto druhy zadávacího řízení.
12. Důvod zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
13. Informace dle § 85 odst. 2 písm. i) ZVZ v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo
bezpečnosti
Nejedná se o veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

V Praze dne 23. 11. 2015

MUDr. Jan
Kopecký,
DrSc.

Digitálně podepsal MUDr. Jan
Kopecký, DrSc.
DN: c=CZ, o=Fyziologický ústav AV
ČR, v.v.i. [IČ 67985823],
ou=82030981, cn=MUDr. Jan
Kopecký, DrSc.,
serialNumber=P501187
Datum: 2015.11.23 10:28:50
+01'00'

____________________________________
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel
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