Písemná zpráva zadavatele
ZADAVATEL:

Univerzita Karlova

Právní forma:

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná
v obchodním rejstříku

Sídlo:

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást:

Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Zastupuje:

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Plzni, na základě
čl. 50 odst. 1 písm. c. Statutu Univerzity Karlovy ze dne 14. 12. 2016

Adresa profilu zadavatele:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_10.html

DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Zadavatel tímto v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“), vyhotovil tuto písemnou zprávu zadavatele vztahující se k výše uvedené
veřejné zakázce na dodávky evidované v ISVZ pod č. Z2017-033841.
a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Zadavatel:

Univerzita Karlova, dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni,
IČ 00216208

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky
laboratorního materiálu a chemikálií.
V této fázi bylo předmětem veřejné zakázky zařazení do zavedeného
dynamického nákupního systému.

Cena sjednaná ve smlouvě: V případě zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému
nedošlo k uzavření smlouvy.
b) Použitý druh zadávacího řízení
V případě zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému se jedná o otevřené řízení.
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Žádost o zařazení do výše uvedeného zavedeného dynamického nákupního systému v souladu
s § 140 ZZVZ podali dodavatelé uvedení v tabulce níže, doručené žádosti jsou autentické a před
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jejich otevřením s nimi nebylo manipulováno. Souhlas s jejich otevřením udělili, Mgr. Adam Šoukal
a Ing. Jaroslav Pojar, oprávněné osoby.
Žádost
o účast č.
42

43

Uchazeč

Uchazeč

(název, sídlo)

(IČ)

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
BioTech a.s.
Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10

25791079

25664018

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Zadavatel nevyloučil žádného z dodavatelů, kteří podali žádost o zařazení do výše uvedeného
zavedeného dynamického nákupního systému.
e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů,
kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru
Do výše uvedeného zavedeného dynamického nákupního systému byli zařazeni níže uvedení
dodavatelé:
Žádost
o účast č.
42

43

Uchazeč

Uchazeč

(název, sídlo)

(IČ)

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
BioTech a.s.
Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10

25791079

25664018

Odůvodnění výběru dodavatelů zařazených/nezařazených do dynamického nákupního systému:
HPST, s.r.o.
• žádost byla podána elektronicky dne 27. 7. 2018 Mgr. Andreou Barešovou a je elektronicky
podepsána Mgr. Andreou Barešovou
• Krycí list žádosti o účast a prohlášení zájemce k žádosti o účast ze dne 27. 7. 2018 je podepsán
RNDr. Karlem Vranovským, jednatelem společnosti
• základní způsobilost je doložena kopií Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni
27. 7. 2018
• profesní způsobilost je doložena kopií Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni
27. 7. 2018
• ekonomická kvalifikace je doložena kopiemi Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2015, k 31. 12. 2016
a k 31. 12. 2017, které si zajistil zadavatel, a které jsou založeny ve sbírce listin obchodního
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rejstříku a dodavatel ve své nabídce uvedl v souladu s ust. § 45, odst. 4, ZZVZ odkaz na
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy
• technická kvalifikace je doložena seznamem významných dodávek ze dne 25. 7. 2018
podepsaným RNDr. Karlem Vranovským, jednatelem společnosti
• závěr - dodavatel HPST, s.r.o., splňuje základní a profesní způsobilost, ekonomickou
a technickou kvalifikaci a rovněž další podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci
BioTech, a.s.

• žádost byla podána elektronicky dne 30. 7. 2018 Petrem Gabrielem a je elektronicky
podepsána Petrem Gabrielem
• Krycí list žádosti o účast a prohlášení zájemce k žádosti o účast ze dne 25. 7. 2018 je podepsán
RNDr. Petrem Kvapilem, předsedou představenstva
• základní způsobilost je doložena kopií Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni
20. 6. 2018 a výpisem z obchodního rejstříku ke dni 20. 6. 2018
• profesní způsobilost je doložena kopií Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni
20. 6. 2018 a výpisem z obchodního rejstříku ke dni 20. 6. 2018
• ekonomická kvalifikace je doložena kopiemi Výkazu zisku a ztráty k 31. 5. 2015, k 31. 5. 2016
a k 31. 5. 2017
• technická kvalifikace je doložena seznamem významných dodávek.
• závěr - dodavatel BioTech a.s. splňuje základní a profesní způsobilost, ekonomickou
a technickou kvalifikaci a rovněž další podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e)
Žádný z poddodavatelů dodavatelů není zadavateli znám.
g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Ani jeden z výše uvedených druhů zadávacích řízení nebyl použit.
h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Výše uvedený druh zadávacího řízení nebyl použit.
i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zjednodušený režim nebyl použit.
j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Ke zrušení dynamického nákupního systému nedošlo.
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k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Jiné než elektronické komunikační prostředky nebyly použity.
l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření
Střet zájmů nebyl zjištěn.
m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, odůvodnění nerozdělení na části není tedy dle ZZVZ
nutné.
n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Zadavatel nevyužil ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ, odůvodnění tedy není dle ZZVZ nutné.

V Plzni dne 6. srpna 2018

prof.
MUDr.
Jindřich
Fínek Ph.D.

Digitálně podepsal prof.
MUDr. Jindřich Fínek Ph.D.
DN: cn=prof. MUDr. Jindřich
Fínek Ph.D.,
givenName=Jindřich,
sn=Fínek, c=CZ, o=Univerzita
Karlova, ou=Lékařská fakulta v
Plzni, serialNumber=ICA 10449666
Datum: 2018.08.06 09:03:51
+02'00'

………………………………………………………
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan Lékařské fakulty v Plzni
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