ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –

bioimagery
Druh veřejné zakázky:
Forma zadávacího řízení:

veřejná zakázka na dodávky
nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení
v souladu s ust. § 27 zákona
7202011012085
Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
CZ.1.05/2.1.00/01.0030

Evidenční číslo veřejné zakázky:
Název projektu:
Registrační číslo projektu:

1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo zadavatele

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor UP

2. Seznam podaných nabídek
Hodnotící komise přijala k posouzení a hodnocení níže uvedené nabídky:
Číslo
nabídky

1.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

AP Czech, s. r. o.

Nabídka č. 1
nabídka podána pro část A i část B veřejné zakázky
AP Czech, s. r. o.
se sídlem Vacínova 536/3, 180 00 Praha 8
IČ: 26134144
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IČ dodavatele

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

26134144

25.5.2012

13.45

3. Posouzení kvalifikace podle ust. § 59 zákona
Komise posoudila v souladu s ust. § 59 zákona prokázání splnění kvalifikace uchazeče z hlediska
požadavků stanovených v souladu se zákonem a z hlediska požadavků zadavatele stanovených
v zadávací dokumentaci.
Dodavatel č. 1
AP Czech, s. r. o.
se sídlem Vacínova 536/3, 180 00 Praha 8
IČ: 26134144
Dodavatel prokázal splnění kvalifikace.

4.

Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou
nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d).
Nabídka č. 1
nabídka podána pro část A i část B veřejné zakázky
AP Czech, s. r. o.
se sídlem Vacínova 536/3, 180 00 Praha 8
IČ: 26134144
Uchazeč splnil zadávací podmínky a jeho nabídka byla hodnocena.

5. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání obou částí veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
V rámci obou částí veřejné zakázky byla podána pouze jedna nabídka. V souladu s ust. § 79 odst. 6
zákona hodnotící komise neprovádí hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze
jednoho uchazeče.
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6. Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek
část A
Pořadí
nabídky

1.

Obchodní firma

AP Czech, s. r. o.

Nabídková cena v Kč bez
DPH

2.198.550 Kč

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky se
společností:
AP Czech, s. r. o., se sídlem Vacínova 536/3, 180 00 Praha 8, IČ: 26134144, nabídková cena činí
2.198.550 Kč bez DPH, DPH 20 % 439.710 Kč, nabídková cena včetně DPH 2.638.260 Kč.
část B
Pořadí
nabídky

1.

Obchodní firma

AP Czech, s. r. o.

Nabídková cena v Kč bez
DPH

2.649.700 Kč

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky se
společností:
AP Czech, s. r. o., se sídlem Vacínova 536/3, 180 00 Praha 8, IČ: 26134144, nabídková cena činí
2.649.700 Kč bez DPH, DPH 20 % 529.940 Kč, nabídková cena včetně DPH 3.179.640 Kč.

7. Informace o uzavření smlouvy
Smlouva se společností AP Czech, s. r. o. pro realizaci části A i části B veřejné zakázky byla
uzavřena dne 27. srpna 2012.

8.

Prohlášení o nepodjatosti členů hodnotící komise

Všichni členové hodnotící komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a prohlásili, že se
nepodíleli na zpracování nabídky dodavatele.
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