PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

LF HK – CORE FACILITIES – PCR

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní

systém

1 Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci
Králové

Sídlo zadavatele:

Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

IČO:

00216208

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan

2 Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka PCR thermocykleru se třemi samostatnými bloky pro
Laboratoř molekulární farmakologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v
Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy,
dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací
dokumentace (dále jen „PCR system“).
Jedná se o víceblokový PCR thermocykler pro přepis mRNA do cDNA a amplifikaci DNA, který je
rozdělen do tří na sobě plně nezávislých bloků. Topné/chladící prvky kovových bloků jsou zcela
izolovány od každé jiné a tím pomáhají předcházet tepelným interakcím. Přístroj musí umožňovat
snadné programování prostřednictvím jednoduchého a intuitivního dotykového displeje.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení
kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES,
registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.

3 Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 186 547,13 Kč bez DPH.

4 Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
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5 Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové číslo
nabídky

Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

1

Life Technologies
Czech Republic s.r.o.

V Celnici 1031/4, 110
00 Praha 1

257 61 307

6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich vyloučení
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky nevyloučil žádného účastníka.

7 Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva
Life Technologies Czech Republic s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, IČO: 257 61 307

8 Odůvodnění výběru dodavatele
Jelikož v zadávacím řízení byl pouze jediný účastník, byl tento účastník Life Technologies Czech
Republic s.r.o. v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona vybrán bez provedeného hodnocení.

9 Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů
Žádná část veřejné zakázky není plněna prostřednictvím poddodavatele nebo není známa.

10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření
V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

11 Odůvodnění nerozdělení zakázky na části
Zadavatel nerozdělil zakázku na části, jelikož to s ohledem na povahu poptávaného plnění nebylo
účelné. Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje, které svojí povahou tvoří jeden funkční celek
a nemůže být rozdělen na části.
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Knob
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