PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE § 217
Název veřejné zakázky:

Hybridní hmotnostní spektrometr

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2018-027289

Název projektu:

Probiotické baktérie střevní mikroflóry jako základ
zdraví a pohody zvířat

Reg. č. projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007404

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.,
Hudcova 296/70, 621 00 Brno, IČO 00027162

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie –
hybridního hmotnostního spektrometru dle technické
specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace

Cena sjednaná ve smlouvě,
pokud byla uzavřena

8 676 900,- Kč bez DPH

Použitý druh zadávacího řízení

Nadlimitní otevřené řízení.

Označení účastníků zadávacího
řízení

Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9,
IČO 48029289

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

Není relevantní.

Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9,
IČO 48029289

Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona pro veřejnou zakázku „Hybridní hmotnostní spektrometr“

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
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

Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.
Není relevantní.

Není relevantní.

Není relevantní.

Nebyl zjištěn střet zájmů zúčastněných osob.

Není relevantní.

Není relevantní.

V Brně

________________________
PMA tender s.r.o.
Jakub Špeta
pověřen zadavatelem

Elektronicky podepsal(a) Jakub
Špeta
Datum: 2018.11.21 14:33:29
CET
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