ÚSTŘEDNÍ INSPEKTORÁT
Květná 15, 603 00 Brno
tel.: 543 540 201, fax: 543 540 202
Č.j.:

SZPI/AG976-58/2018

Datum: 20. 2. 2019

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vypracovaná v souladu s § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:

VZ-17/2018

Kapalinový Chromatograf HPLC/MS – stavební práce

(nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle zákona)

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě
na veřejnou zakázku
Zadavatel: Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno,
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149
Předmětem veřejné zakázky je úprava laboratorních prostor v objektu Květná 15, Brno realizace stavebních prací spojených s vybudováním odhlučněného klimatizovaného
prostoru laboratoře tak, aby byly přizpůsobeny požadavkům spojeným s umístněním nově
pořizovaného kapalinového chromatografu HPLC/MS. Součástí předmětu veřejné zakázky
jsou i související instalační a montážní práce.
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky byla sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne
1. 2. 2019 a činí 2.605.517,- Kč včetně DPH.

b) použitý druh zadávacího řízení
otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka č. 1
ACARE, s.r.o.
Hilleho 1842/5, 602 00 Brno
IČO: 49974386
Nabídka č. 2
UCHYTIL, s.r.o.
K Terminálu 7, 619 00 Brno
IČO: 60734078

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen.

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda,
nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému,
včetně odůvodnění jejich výběru
Nabídka č. 2
UCHYTIL, s.r.o.
K Terminálu 7, 619 00 Brno
IČO: 60734078
Odůvodnění výběru dodavatele:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti a jediným hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena.
Zadavatel hodnotil celkovou nabídnutou celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné
zakázky včetně DPH, podle její výše stanovil pořadí nabídek, přičemž nabídka s nejnižší
nabídnutou cenou za realizaci předmětu zakázky včetně DPH byla označena za ekonomicky
nejvýhodnější.
Ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku 2 účastníci.
Před stanovením pořadí nabídek komise posoudila nabídkové ceny podle § 113 zákona a
neshledala, že by účastníci podali nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
Komise provedla hodnocení podle výše uvedeného kritéria a stanovila pořadí nabídek.
Výsledek hodnocení – pořadí nabídek
Pořadí
nabídky

Obchodní firma/název dodavatele

IČO

Nabídková cena v Kč
včetně DPH

1.

UCHYTIL, s.r.o.

60734078

2.605.517,- Kč

2.

ACARE, s.r.o.

49974386

2.993.267,75 Kč

Komise dospěla k závěru, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal uchazeče s nabídkou
č. 2, tj. společnost UCHYTIL, s.r.o., IČO: 60734078, ve výši: 2.605.517,- Kč včetně DPH.

f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli
známi
Seznam poddodavatelů:
1) Messer Technogas s.r.o.
Zelený pruh 99.140 00 Praha 4
IČO: 40764788

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: dodávka generátoru dusíku,
rozvody technického plynu
2) AC EURO a.s.
Houbalova 4, 628 00 Brno
IČO: 28264347
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: dodávka a montáž
vzduchotechniky

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Jednací řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Zjednodušený režim nebyl použit.

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického
nákupního systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky byly podány prostřednictvím elektronických prostředků – elektronický nástroj NEN.

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření,
byl-li střet zájmů zjištěn
Nebyl zjištěn střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede
zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Nadlimitní veřejná zakázka nebyla dělena na části, rozdělení na části nebylo vhodné
vzhledem k předmětu veřejné zakázky, který byl na tolik specifický, že časově, věcně a
převážně funkčně nenavazoval na žádnou veřejnou zakázku.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel podle ustanovení § 78 odst. 3 zákona nepostupoval.
V Brně dne 20. 2. 2019

Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

Dokument byl elektronicky podepsán

