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Oznámení o výběru dodavatele
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Systémové číslo veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Režim veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Plynový chromatograf (GC/MS)
N006/18/V00015320
Veřejná zakázka na dodávky
Podlimitní veřejná zakázka
Zjednodušené podlimitní řízení

Jménem zadavatele Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuji, že zadavatel vybral
k uzavření smlouvy nabídku dodavatele HPST, s.r.o.., se sídlem Na Jetelce 69/2, 190 00,
Praha 9, Vysočany,, IČO: 25791079

Odůvodnění výběru dodavatele
Zadavatel v rámci zadávacího řízení obdržel pouze jedinou nabídku, a to nabídku od
účastníka obchodní společnosti HPST, s.r.o. s nabídkovou cenou 3 305 039,28,- Kč bez
DPH, 3 999 097,53,- Kč včetně DPH za dodávku Plynového chromatografu (GC/MS) P.
Zadavatel nepovažuje za mimořádně nízkou ve smyslu § 113 zákona, neboť se neodlišuje
od předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Identifikační údaje všech účastníků, jejichž kvalifikace byla posuzována
Seznam účastníků, jejichž kvalifikace byla posuzována, uvádí následující tabulka
Pořadové
číslo
nabídky
001

Obchodní firma/název/
jméno a příjmení
účastníka
HPST, s.r.o.

Sídlo/Adresa účastníka
Na Jetelce 69/2, 190 00
Praha 9

IČO/RČ/Datum
narození
účastníka
25791079

Účastník HPST, s.r.o. prokázal kvalifikaci účastníka zadávacího řízení v souladu s § 73 a
násl. zákona těmito doklady:
 prokázání základní způsobilosti dle § 74
 prokázání profesní způsobilostí dle § 77 odst. 1
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 28.08.2018
Čestné prohlášení k základní způsobilosti 28.08.2018
-

prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. k)

Technický popis a specifikace plynový chromatograf s hmotnostním detektorem na bázi
trojitého kvadrupólu Agilent 7697A/7693/7890B/7000D
Seznam účastníků, kteří prokázali splnění kvalifikace
Pořadové
číslo
nabídky

001

Obchodní firma/název/
jméno a příjmení
účastníka

HPST, s.r.o.

Sídlo/Adresa účastníka

Na Jetelce 69/2, 190 00
Praha 9

IČO/RČ/Datum
narození
účastníka

25791079

Podána byla pouze jediná nabídka účastníka, který splnil požadavky na kvalifikaci a
podmínky účasti v zadávacím řízení.
Podle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník
zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedeného hodnocení.
Vzhledem k tomu, že účastník řízení, obchodní společnost HPST, s.r.o., je v zadávacím
řízení sám, a tedy není žádná konkurenční nabídka, s níž by zadavatel mohl nabídku tohoto
účastníka při hodnocení porovnat, zadavatel nabídku nehodnotil.

V Brně dne 31.8.2018
Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel
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