Písemná zpráva zadavatele
v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Název zadavatele:
Sídlo:
Jednající součást:
Sídlo jednající součásti:
IČO:
DIČ:
Zastupuje:

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 05
00216208
CZ00216208
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan

Veřejná zakázka:
DNS - dodávka chemikálií pro FAF UK v období 2020 - 2024
Druh veřejné zakázky:
Dodávka, veřejná zakázka nadlimitní
Zadávací řízení:
Dynamický nákupní systém
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku VZ:
Z2020-031846
Evidenční číslo zakázky v Úředním věstníku EU: 2020/S 178-429459
a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou
zakázku
Zadavatel: Univerzita Karlova, dotčená součást Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním
systému budou dodávky chemikálií pro potřeby zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících
závazků. Cílem tohoto zadávacího řízení bylo zavedení dynamického nákupního systému.
Cena sjednaná ve smlouvě: Při zavedení dynamického nákupního systému nedošlo k uzavření
smlouvy.
b) Použitý druh zadávacího řízení
Zadavatel použil zvláštní postup dle Části šesté ZZVZ, konkrétně dynamický nákupní systém,
tedy plně elektronický, otevřený systém, ve kterém zadavatel postupoval přiměřeně podle
pravidel pro užší řízení.
c) Označení účastníků zadávacího řízení
Žádost o účast v rámci předmětného dynamického nákupního systému podali ve stanovené
lhůtě dle § 139 ZZVZ dodavatelé uvedení v tabulce níže. Všechny doručené žádosti byly
autentické a před jejich otevřením s nimi nebylo manipulováno. Souhlas s jejich otevřením
udělili Ing. Markéta Vítková a Ing. Jiří Včeliš, oprávněné osoby.
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Žádost o
účast
číslo
Účastník zadávacího řízení
WATERS Gesellschaft m.b.H.,
1
organizační složka
Aleš Umlauf
2

Sídlo
Psohlavců 506/43, 14700 Praha

IČ
60459441

Litošice 44, 53501 Přelouč

63603934
63078601

3

P - LAB a.s.

Olšanská 2643/1a, 13000 Praha

5

*SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.

Na Hřebenech II 1718/10, 14000
45794171
Praha 5

6

Lach-Ner,s.r.o.

Tovární 157, 27711 Neratovice

26295474

7

Scintila, s.r.o.

Úvoz 173/18, 58601 Jihlava

25557858

8

Pragolab s.r.o.

Nad Krocínkou 285/55,
Praha

9

Fisher Scientific, spol. s r.o.

Kosmonautů 324, 53009 Pardubice 45539928

10

BDL Czech Republic s.r.o.

Náměstí Českého Ráje 2, 51101
27481441
Turnov

11

VWR International s.r.o.

Pražská 442, 28167 Stříbrná Skalice 63073242

12

HPST, s.r.o.

Na Jetelce 69/2, 19000 Praha

25791079

13

Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.

Radiová 1122/1, 102 00 Praha 10

02096013

19000

48029289

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Žádost o
účast
číslo
Účastník zadávacího řízení
4

*SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.

Sídlo
IČ
Na Hřebenech II 1718/10, 14000
45794171
Praha 5

* Účastník SIGMA-ALDRICH spol. s r.o., IČO: 45794171 podal ve stejný den dvě žádosti o

účast, a to první žádost dne 05.10.2020, v 10:07 hod. pod pořadovým číslem 4 a druhou žádost
téhož dne o 3 minuty později pod pořadovým číslem 5. Následně tento účastník sdělil
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zadavateli, že žádost č. 4 je neplatná a že platná je pouze druhá žádost podaná pod pořadovým
číslem 5. Na základě této skutečnosti zadavatel žádost o účast č. 4 vyloučil.

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 předmětného dynamického nákupního systému byli zařazeni tito dodavatelé:
Žádost o
účast
číslo
Účastník zadávacího řízení
WATERS Gesellschaft m.b.H.,
1
organizační složka
Aleš Umlauf
2

Sídlo
Psohlavců 506/43, 14700 Praha

IČ
60459441

Litošice 44, 53501 Přelouč

63603934
63078601

3

P - LAB a.s.

Olšanská 2643/1a, 13000 Praha

5

*SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.

Na Hřebenech II 1718/10, 14000
45794171
Praha 5

6

Lach-Ner,s.r.o.

Tovární 157, 27711 Neratovice

26295474

7

Scintila, s.r.o.

Úvoz 173/18, 58601 Jihlava

25557858

8

Pragolab s.r.o.

Nad Krocínkou 285/55,
Praha

9

Fisher Scientific, spol. s r.o.

Kosmonautů 324, 53009 Pardubice 45539928

10

BDL Czech Republic s.r.o.

Náměstí Českého Ráje 2, 51101
27481441
Turnov

11

VWR International s.r.o.

Pražská 442, 28167 Stříbrná Skalice 63073242

12

HPST, s.r.o.

Na Jetelce 69/2, 19000 Praha

25791079

13

Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.

Radiová 1122/1, 102 00 Praha 10

02096013

19000

48029289
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Odůvodnění: Výše uvedení dodavatelé předložili ve stanovené lhůtě žádost o účast a zároveň
splnili veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Dynamický nákupní systém byl zaveden dne 12. 11. 2020, tedy po uplynutí námitkové lhůty
vyloučených účastníků zadávacího řízení resp. poté so se všichni žadatelé vzdali svého práva
na podání námitek.
f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e) této písemné zprávy
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.
k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Jiné než elektronické komunikační prostředky nebyly použity. Veškeré úkony v rámci tohoto
zadávacího řízení byly provedeny výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK.
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
Zadavatel pečlivě zvážil při vymezení předmětu veřejné zakázky možnost jejího rozdělení na
části a došel k závěru, že takové rozdělení není možné, a to především z důvodů povahy plnění,
kdy předmětem nákupů v rámci této veřejné zakázky je zboží plně generické. Z tohoto důvodu
přistoupil zadavatel k zavedení dynamického nákupního systému. Případná alternativa v
podobě rozdělení veřejné zakázky na menší části by narážela na nepřekonatelné organizační a
technické obtíže, kterým by nebylo možné předejít ani smluvní úpravou.
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n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nevyužil ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ, odůvodnění není tedy relevantní.

Hradec Králové

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
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