Písemná zpráva zadavatele
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
o zadávacím řízení na zavedení dynamického nákupního systému podle § 138 a násl. zákona

Název dynamického nákupního systému:

LF HK – DNS pro laboratorní chemikálie a spotřební
laboratorní materiál
(dále jen „dynamický nákupní systém“ nebo „DNS“)

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem:
Z2020-014674

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

1.

Označení 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.
Ing. Hana Hanzlová, Mgr. Karolína Fischerová

Adresa profilu zadavatele:

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

2.

Předmět zadávacího řízení a veřejných zakázek zadávaných v DNS

Předmět zadávacího řízení
2.1

Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS podle § 138 a násl. zákona.

Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS
2.2
Veřejné zakázky zadávané v DNS budou veřejnými zakázkami na dodávky podle
§ 14 odst. 1 zákona.
2.3
Zadavatel rozdělil DNS na základě předmětu veřejných zakázek zadávaných v DNS podle
§ 138 odst. 1 zákona do dvou (2) níže uvedených kategorií:
Kategorie 1 – Laboratorní chemikálie
2.4
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci této kategorie DNS budou dodávky
laboratorních chemikálií jako např.:
-

rozpouštědla – zejména:
o 2-propanol vhodný pro analýzu LC-MS,
o Acetonitril vhodný pro analýzu LC-MS,
o ethanol,
o methanol,
o tert-Butylmethylether pro analýzu a pro chromatografii

-

PCR voda

-

enzymy – zejména:
o Trypsin EDTA roztok,
o penicilin streptomycin roztok vhodný pro buněčné kultury – antibiotika k prevenci
bakteriální kontaminace buněčných kultur

-

kultivace – zejména:
o HEPES roztok vhodný pro buněčné kultury
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-

pufry – zejména:
o PBS pufr pro buněčné kultury

-

dezinfekce povrchů – bakteriální, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní

-

a další laboratorní chemikálie

2.5
Zadavatel vymezil předmět veřejných zakázek zadávaných v rámci této kategorie DNS také
podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek, a to
následovně:
Kód CPV:
24000000-4 - Chemické výrobky
24300000-7 - Základní anorganické a organické chemické látky
24310000-0 - Základní anorganické chemické látky
24315000-5 - Různé anorganické chemické látky
24320000-3 - Základní organické chemické látky
24322000-7 - Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty;
technické mastné alkoholy
24322200-9 - Jednosytné alkoholy
24322210-2 - Methanol
24322220-5 - Ethanol
24325000-8 - Organické sloučeniny síry
24326320-4 - Ethery
24455000-8 - Desinfekční prostředky
24965000-6 - Enzymy
Kategorie 2 – Spotřební laboratorní materiál
2.6
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci této kategorie DNS budou dodávky
spotřebního laboratorního materiálu jako např.:
-

zkumavky
o mikrozkumavky
o kryozkumavky (zamrazovací zkumavky)
o centrifugační zkumavky

-

mikrotitrační destičky

-

pipetovací a dávkovací materiál
o serologické pipety
o Pasteurovy pipety

-

krabičky a boxy na uchovávání vzorů včetně mřížek

-

kazety nebo desky a další spotřební materiál na uchovávání preparátů
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-

uzavíratelné sáčky na vzorky

-

sklíčka pro histologické preparáty

-

rukavice jednorázové s přítomností a bez přítomnosti pudru

-

ústní roušky, ústenky

-

jednorázové pláště

-

papírové utěrky na ruce, utěrky laboratorní

-

sáčky a pytle na bioodpad

-

nádoby na ostrý biokontaminovaný odpad

-

mýdlo a dezinfekce rukou

-

vialky, inserty do vialek, septa a víčka

-

a další spotřební laboratorní materiál

2.7
Zadavatel vymezil předmět veřejných zakázek zadávaných v rámci této kategorie DNS také
podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek, a to
následovně:
Kód CPV:
18100000-0 - Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
18110000-3 - Zaměstnanecké oděvy
18140000-2 - Doplňky k pracovním oděvům
18141000-9 - Pracovní rukavice
18424300-0 - Rukavice na jedno použití
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostní oděvy
35113490-0 - Ochranný plášť
35113410-6 - Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům
19520000-7 - Výrobky z plastů
19521200-6 - Desky z polymerů styrenu
19640000-4 - Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
33141000-0 - Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na
jedno použití
33192500-7 - Zkumavky
33700000-7 - Prostředky pro osobní péči
33711900-6 - Mýdlo
33741300-9 - Dezinfekční prostředky na ruce
33760000-5 - Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky
33763000-6 - Papírové ruční utěrky
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33770000-8 - Papírové hygienické výrobky
33790000-4 - Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
33793000-5 - Laboratorní sklo
38437000-7 - Laboratorní pipety a příslušenství
38437100-8 - Pipety
38437110-1 - Hroty pipet
38437120-4 - Stojany na pipety
39224340-3 - Nádoby na odpadky
2.8
Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy podrobně specifikován
v jednotlivých výzvách k podání nabídek podle § 141 zákona.

3.

Použitý druh zadávacího řízení

3.1
Dynamický nákupní systém byl zaveden v nadlimitním režimu v zadávacím řízení
podle § 138 odst. 1 zákona, ve kterém se postupuje přiměřeně podle pravidel pro užší řízení
podle § 58 zákona.

4.

Označení účastníků zadávacího řízení

Kategorie 1 - Laboratorní chemikálie
Číslo
účastníka

Účastník

IČO

1.

Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.

02096013

6.

BioTech a.s.

25664018

Sídlo
Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00
Praha 10
Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00
Praha 10

Kategorie 2 - Spotřební laboratorní materiál
Číslo
účastníka

Účastník

IČO

2.

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

27939031

3.

Schoeller Pharma Praha s.r.o.

49681541

4.

DYNEX LabSolutions, s.r.o.

06616631

5.

Life M s.r.o.

05081904

6.

BioTech a.s.

25664018
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Sídlo
Voděradská 2552/16, 251 01
Říčany
Praha 4 - Kunratice, Jihočeská
514/8, PSČ 14800
Senovážné náměstí 978/23, Nové
Město, 110 00 Praha 1
Voděradská 2552/16, 251 01
Říčany
Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00
Praha 10
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5.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
5.1

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

6.

Označení dodavatelů, kteří byli zařazeni do DNS, včetně odůvodnění

6.1
Do DNS byli v příslušných kategoriích DNS zařazeni všichni níže uvedení dodavatelé,
a to z důvodu, že jimi podané žádosti o účast splnily všechny zadávací podmínky pro zařazení
dodavatele do příslušné kategorie DNS.
Kategorie 1 - Laboratorní chemikálie
Číslo
dodavatele

Dodavatel

IČO

1.

Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.

02096013

6.

BioTech a.s.

25664018

Sídlo
Radiová 1122/1, Hostivař, 102 00
Praha 10
Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00
Praha 10

Kategorie 2 - Spotřební laboratorní materiál
Číslo
dodavatele

Dodavatel

IČO

2.

Eppendorf Czech & Slovakia
s.r.o.

27939031

3.

Schoeller Pharma Praha s.r.o.

49681541

4.

DYNEX LabSolutions, s.r.o.

06616631

5.

Life M s.r.o.

05081904

6.

BioTech a.s.

25664018

Sídlo
Voděradská 2552/16, 251 01
Říčany
Praha 4 - Kunratice, Jihočeská
514/8, PSČ 14800
Senovážné náměstí 978/23, Nové
Město, 110 00 Praha 1
Voděradská 2552/16, 251 01
Říčany
Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00
Praha 10

7.

Označení poddodavatelů dodavatelů, kteří byli zařazeni do DNS

7.1

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, kteří byli zařazeni do DNS.
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8.

Další informace

8.1
Pro další informace odkazuje zadavatel na oznámení o výsledku zadávacího řízení uveřejněné
způsobem podle § 212 zákona.

V Praze dne 07.07.2020

Digitálně

Mgr. Jan
Mgr. Jan podepsal
Tejkal
2020.07.07
Tejkal Datum:
17:38:40 +02'00'

______________________________
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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