Písemná zpráva zadavatele
pro část 2 veřejné zakázky
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – Centrifugy
(dále jen „veřejná zakázka“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:
Z2019-043562

Zadavatel:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Kontaktní osoba:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
00216208
Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Mgr. Eva Šitancová, manažer pr. CORE FACILITIES

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2.

Předmět veřejné zakázky

Rozdělení veřejné zakázky na části
2.1

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

Část 1 – Malé centrifugy
Část 2 – Minicentrifuga
Část 3 – Velké centrifugy
Část 4 – Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím - INOMED
Část 5 – Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím - FRIM
2.2
Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele
v zadávacím řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části
veřejné zakázky.
2.3
Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací
dokumentace pro každou část veřejné zakázky.
2.4
Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované
dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.
Předmět plnění veřejné zakázky
Část 2 – Vodní lázeň
2.5
Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nového přístroje: minicentrifugy
s rotory nebo rotorem pro 0,2 ml zkumavky nebo stripy a pro 1,5 ml zkumavky pro Laboratoř
Molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie 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.
2.6
Jedná se o přístroj sloužící k odstředění nebo zakoncentrování směsí roztoků. Dodávka musí
zahrnovat podpůrná zařízení, buď jeden kombinovaný rotor pro 0,2 ml a 1,5 ml zkumavky nebo
současně dva rotory, z nichž první bude pro 0,2 ml zkumavky a druhý pro 1,5 ml zkumavky.
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2.7
Část 2 veřejné zakázky 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 projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.
2.8
Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a
platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení)
a ve specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace
zadávacího řízení).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
2.9
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného
klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:
Část 2 – Minicentrifuga
Kód CPV:
42931120-8

Stolní odstředivky

3.

Cena sjednaná ve smlouvě

3.1

Zadávací řízení bylo zrušeno.

4.

Použitý druh zadávacího řízení

4.1

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

5.1

V zadávacím řízení nebyla podána žádná nabídka.

6.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
6.1

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně
odůvodnění jejich výběru
7.1

Zadávací řízení bylo zrušeno.
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8.

Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

8.1

Zadávací řízení bylo zrušeno.

9.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

9.1

Zadávací řízení bylo zrušeno dne 11.02.2020

9.2
Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona, neboť po uplynutí lhůty pro
podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.
9.3
Zadávací řízení bylo ukončeno v souladu s § 51 odst. 2 zákona ke dni zrušení zadávacího
řízení, neboť ke dni zrušení zadávacího řízení v zadávacím řízení nebyl žádný účastník zadávacího
řízení, který by mohl podat námitky proti zrušení zadávacího řízení.

V Brně dne

Univerzita Karlova,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel
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