PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“)

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
Veřejná zakázka (dále jako „VZ“)
Název VZ:

Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro Matematickofyzikální fakultu Univerzity Karlovy

Druh VZ:

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel
Název:

Univerzita Karlova

Sídlo:

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČ:

00216208

Zastoupen:

doc. RNDr. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem Matematickofyzikální fakulty UK

Smluvní zastoupení:

Schmitz & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců
na dodávky kryogenních kapalin (kapalné helium a kapalný dusík) podle technických specifikací
zadavatele.
3. Cena sjednaná ve smlouvě
10.500.000,- Kč bez DPH
4. Použitý druh zadávacího řízení
Otevřené řízení v nadlimitním režimu podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ
5. Označení účastníků zadávacího řízení
Obchodní firma/název: Linde Gas a.s.
Sídlo: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
IČ: 00011754

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení včetně důvodů vyloučení
Žádný účastník nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.
7. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva či rámcová dohoda, nebo kteří byli zařazeni
do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru
Linde Gas a.s., sídlo: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9, IČ: 00011754
Nabídka vybraného dodavatele byla podána jako jediná, a nebylo tedy provedeno hodnocení nabídek;
vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

8. Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 7., pokud jsou zadavateli známi
Žádní poddodavatelé nejsou zadavateli známi.
9. Soupis osob, u nichž byl zjištěn střet zájmů, včetně přijatých opatření
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby.
10. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 ZZVZ
Ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ nebylo v zadávacím řízení využito.
11. Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Důvodem nerozdělení veřejné zakázky na části je skutečnost, že se jedná o rámcovou dohodu na
dodávky kryogenních kapalin, které budou realizovány na základě aktuálních potřeb zadavatele.

V Praze dne 8. 2. 2022

vz. JUDr. Marian Polický
zástupce administrátora
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