PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217
Název veřejné zakázky:

Fluorescenční spektrofotometr

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2017-017289

Název projektu:

FIT (Farmakologie, Imunoterapie, nanoToxikologie)

Reg. č. projektu:

CZ.02.1.01/0.0/.0.0/15_003/0000495

Druh veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení

Název zadavatele:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

Sídlo zadavatele:

Hudcova 296/70, 621 00 Brno

IČO zadavatele:

00027162

Zastoupen:

Mgr. Jiřím Kohoutkem, Ph.D.

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Zadavatel, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., tímto v souladu s ustanovením
§ 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), předkládá
písemnou zprávu zadavatele pro veřejnou zakázku.
Označení zadavatele

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., se
sídlem Hudcova 296/70, 621 00 Brno, IČO: 000 27 162

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka technologie:
Fluorescenčni spektrometr. Pro potřeby projektu FIT
musí fluorescenční spektrofotometr umožňit měření
spekter, steady state fluorescenci, life-time (metoda
TCSPC a frekvenčí doména), polarizace fluorescence,
měření vzorků nanočástic a nanovrstev v TIRF cele,
měření intracelulární biochemie (např. pH, Ca, K, Mg),
měření při definovaných teplotách a s teplotní rampou.
Přístroj bude sloužit pro studium struktury a interakce
proteinů a peptidů, nanočástic, RNA/DNA konstruktů,
které budou připravovány v rámci projektu FIT. Oblast
využití bude pro charakterizaci vakcín, vývoj
diagnostik a teranostik. Přístroj musí umožňovat
relativní a absolutní Další využití je plánováno pro
studium elasticity lipidních membrán a formování
lipidních raftů, stanovení změny konformace a
termální stability proteinů a dalších biopolymerů.
Technologie je plánována pro výzkum a vývoj
nanočástic na bázi lipoplexů pro cílení léčiv a
genetických vakcín ve formě konstruktů nukleových
kyselin (siRNA, mRNA, antisens oligonukleotidy,
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pDNA).
Na
VUVeL
bude
fluorescenční
spektrofotometr využíván v rámci projektu FIT,
CENATOX, Admirevet a dalších navazujících
výzkumných projektů. Přístroj bude využíván také v
rámci spolupráce s ICRC (společná laboratoř pro
nanofarmakologii NanoPharm) při vývoji nových
diagnostik a teranostik na bázi cílených nanočástic.
Cena sjednaná ve smlouvě,
pokud byla uzavřena

3 494 900 Kč bez DPH.

Použitý druh zadávacího řízení

Otevřené nadlimitní řízení.

Označení účastníků zadávacího
řízení

Označení všech vyloučených
účastníků zadávacího řízení s
uvedením důvodu jejich
vyloučení
Označení dodavatelů, s nimiž
byla uzavřena smlouva nebo
rámcová dohoda, nebo
dodavatelů, kteří byli zařazeni
do dynamického nákupního
systému, včetně odůvodnění
jejich výběru
Označení poddodavatelů
dodavatelů podle písmene e),
pokud jsou zadavateli známi
Odůvodnění použití jednacího
řízení s uveřejněním nebo řízení
se soutěžním dialogem, byla-li
použita
Odůvodnění použití jednacího
řízení bez uveřejnění, bylo-li
použito
Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu, bylo-li
použito
Odůvodnění zrušení zadávacího
řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto

CHROMSPEC spol. s.r.o., Jindřicha Plachty 3163/28,
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 44794053,
SPECION, s.r.o., Praha 4, Budějovická 1998/55, PSČ
14000, IČO 48112836.
SPECION, s.r.o., Praha 4, Budějovická 1998/55, PSČ
14000, IČO 48112836.
Nabízené plnění nesplňuje podmínku měření v T
formátu (podmínka technické specifikace: T - formát
přístroje umožňující současně měřit fluorescenci a
polarizaci fluorescence včetně Glan - Thomsonových
polarizátorů).
CHROMSPEC spol. s.r.o., Jindřicha Plachty 3163/28,
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 44794053.
Nabídka vybraného účastníka byla shledána jako
ekonomicky nejvýhodnější.

Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.
Není relevantní.

Není relevantní.
Zadavatel nedisponuje dostatečným technickým
zázemím
pro
umožnění
podání
nabídky
elektronickými prostředky.
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elektronických prostředků, bylyli jiné prostředky použity
Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí na
části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání obratu
v případě postupu podle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl
v zadávací dokumentaci

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Není relevantní.

Není relevantní.

V Brně dne 5. 11. 2017

________________________
Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
pověřen zadavatelem
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