PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

veřejná zakázka na dodávky
Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-001671
Číslo oznámení TED: 2019/S 012-023266
Datum zahájení zadávacího řízení: 15. 01. 2019
Datum zveřejnění zadávacího řízení: 17. 01. 2019
Název veřejné zakázky:

„RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku II.“

ZADAVATEL:

Univerzita Palackého v Olomouci
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592

(dále jen „Zadavatel“)
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§ 217 odst. 2 písm. a) Zákona
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku
OZNAČENÍ ZADAVATELE
Univerzita Palackého v Olomouci
zastoupená osobou oprávněnou jednat jménem Zadavatele:
prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem UP v Olomouci
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 240 000 kg kapalného dusíku a současně
pronájem zásobníku kapalného dusíku včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle
podrobné specifikace předmětu plnění uvedené níže, pro potřeby objektu RCPTM v areálu
PřF UP Olomouc, Šlechtitelů 27, Olomouc – Holice, a to na období 36 měsíců od 10. dne od
nabytí účinnosti příslušných smluv, nedohodnou-li se na zahájení osoby oprávněné ve
věcech technických za smluvní strany písemně jinak s ohledem na uvedení technického
zařízení do provozu.
Předmět plnění zahrnuje také řádné proškolení uživatelů.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název
Dusík

CPV
24111700-2

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ
CENA CELKEM:
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena včetně DPH
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1,210.800,- Kč
254.268,- Kč
1,465.068,- Kč
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a) Smlouva o Nájmu technických zařízení
306.000,- Kč
64.260,- Kč
370.260,- Kč

Cena celkem bez DPH / 36 měsíců
DPH 21%
Cena včetně DPH / 36 měsíců
b) Kupní smlouva

904.800,- Kč
190.008,- Kč
1,094.808,- Kč

Cena celkem za 240 000 kg dusíku bez DPH
DPH 21%
Cena za 240 000 kg dusíku včetně DPH
§ 217 odst. 2 písm. b) Zákona
použitý druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka v nadlimitním režimu zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 Zákona.
§ 217 odst. 2 písm. c) Zákona
označení účastníků zadávacího řízení
Poř.
č.

1.

Účastník

Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9 Kyje
IČO: 00011754
Právní forma: 121 – akciová
společnost

Datum a čas podání
nabídky

15.02.2019 09:56:11

Nabídková cena
v Kč bez DPH
Cena za pronájem:
306.000,- Kč/ 36
měsíců bez DPH
Cena za dodávku
240 000 kg
kapalného dusíku:
904.800,- Kč

§ 217 odst. 2 písm. d) Zákona
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka zadávacího řízení.
§ 217 odst. 2 písm. e) Zákona
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz

Strana 3

Obchodní jméno dodavatele:
Linde Gas a.s.
IČO: 00011754

Sídlo / adresa:
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9 Kyje
DIČ:CZ00011754

Smlouva o nájmu technických zařízení a Kupní smlouva s vybraným dodavatelem byly v
souladu se zadávacími podmínkami uzavřeny dne 26. 03. 2018.
ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:
Hodnocení nabídek bylo v souladu s § 114 odst. 1 zákona provedeno podle jejich
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla v souladu s § 114 odst. 2
zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Celková nabídková cena byla stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky
za dobu pronájmu a dodávek v délce 36 měsíců, tato hodnota byla předmětem hodnocení.
Celkovou nabídkovou cenu bez DPH uvedl Dodavatel v členění:
6.1.1 nabídková cena pro pronájem zásobníku kapalného dusíku včetně plnícího potrubí,
armatur a telemetrie. Dodavatel uvedl částku měsíčního pronájmu a současně částku za
pronájem na dobu 36 měsíců bez DPH.
6.1.2 nabídková cena za dodávku 240 000 kg kapalného dusíku – Dodavatel uvedl cenu
bez DPH 1 kg kapalného dusíku zahrnující všechny relevantní poplatky a další související
náklady a současně částku za dodávku za období 36 měsíců bez DPH podle vzorce: cena 1
kg kapalného dusíku bez DPH x 240 000
Celkovou nabídkovou cenu bez DPH stanovil uchazeč součtem dílčích nabídkových cen
vymezených v odstavcích 6.1.1. a 6.1.2.
V nabídkové ceně byly zahrnuty:
•
veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky, tj. např. všechny náklady
spojené s pracemi, které musejí být provedeny za účelem řádného plnění veřejné zakázky
(zejm. řádná instalace, revizní zprávy, řádná odinstalace při ukončení plnění),
•
pronájem všech zařízení uvedených v Zadávací dokumentaci,
•
všechny poplatky a související náklady spojené s dodávkou technických plynů (zejm.
doprava, atesty, daně a poplatky, apod.).
Výše nabídkové ceny uvedené v bodě 6.1.1. nesmí překročit 50% celkové nabídkové ceny
Dodavatele.
Komise dle ust. § 122 odst. 2 Zákona neprováděla hodnocení nabídek, neboť v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku je jediný účastník.
Komise konstatovala, že nabídková cena dodavatele je v místě a čase obvyklá a je nižší než
předpokládaná hodnota veřejné zakázky.
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Výsledek hodnocení nabídek:
Pořadí

1.

DODAVATEL
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9 Kyje
IČO: 00011754
Právní forma: 121 – akciová společnost

Nabídková cena v Kč bez
DPH
Cena za pronájem: 306.000,Kč/ 36 měsíců bez DPH
Cena za dodávku 240 000 kg
kapalného dusíku: 904.800,Kč

Nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje veškeré požadavky Zadavatele uvedené v
zadávacích podmínkách.
•

Nejnižší nabídková cena 1,210.800,- Kč bez DPH, tj. 1,465.068,- Kč včetně DPH

§ 217 odst. 2 písm. f) Zákona
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi
Zadavateli není znám žádný poddodavatel vybraného dodavatele.
§ 217 odst. 2 písm. g) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.
§ 217 odst. 2 písm. h) Zákona
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
§ 217 odst. 2 písm. i) Zákona
odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zjednodušený režim nebyl použit.
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§ 217 odst. 2 písm. j) Zákona
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
§ 217 odst. 2 písm. k) Zákona
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nabídky byly podány pouze elektronicky.
§ 217 odst. 2 písm. l) Zákona
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.
§ 217 odst. 2 písm. m) Zákona
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části vzhledem k charakteru dodávek a souvisejících
služeb, kdy rozdělení zakázky na více částí není technicky možné, ani ekonomické.
§ 217 odst. 2 písm. n) Zákona
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3
Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 Zákona.

V Olomouci dne
Digitálně podepsal
Prof.Mgr.
Prof.Mgr. Jaroslav
Jaroslav Miller, Miller, Ph.D. MA
Datum: 2019.04.09
Ph.D. MA
12:43:10 +02'00'

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor UP v Olomouci
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