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:
Veřejná zakázka:

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
DNS - dodávka laboratorních přístrojů (DDHM) 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:
Z2020-031857
Evidenční číslo zakázky v Úředním věstníku EU: 2020/S 178-429468
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 neinvestičních laboratorních přístrojů pro potřeby zadavatele a splnění
dalších s tím souvisejících závazků. V této fázi bylo předmětem veřejné zakázky zařazení
dodavatele 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
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
24

Účastník zadávacího řízení Sídlo
SOTAX
Pharmaceutical Průmyslová
Testing s.r.o.
Hostivař

25

MERCI, s.r.o.

IČ
1306/7,

Praha

15,

01605186

Hviezdoslavova 1192/55b, Brno –
46966447
Slatina, 627 00

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 předmětného dynamického nákupního systému byli zařazeni dodavatelé:
Žádost
o účast
číslo
24

Účastník zadávacího řízení Sídlo
SOTAX
Pharmaceutical Průmyslová
Testing s.r.o.
Hostivař

25

MERCI, s.r.o.

IČ
1306/7,

Praha

15,

01605186

Hviezdoslavova 1192/55b, Brno –
46966447
Slatina, 627 00

Odůvodnění: Výše uvedení dodavatelé splnili veškeré požadavky zadavatele a byli tak zařazeni
do již zavedeného dynamického nákupního systému.
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
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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
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 ZZVZ
Zadavatel nevyužil ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ, odůvodnění není tedy relevantní.

Hradec Králové
Digitally signed by

Ing. Markéta Ing. Markéta Vítková
Date: 2021.05.24
Vítková
13:37:35 +02'00'
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
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