ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:

Evidenční číslo veřejné zakázky:

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –
vybavení zvěřince
veřejná zakázka na dodávky
nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném
řízení v souladu s ust. § 27 zákona
235214

Název projektu:
Registrační číslo projektu:

Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
CZ.1.05/2.1.00/01.0030

Druh veřejné zakázky:
Forma zadávacího řízení:

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

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

IČ dodavatele

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

1.

KRD – obchodní společnost s. r. o.

26424991

17.1.2013

10.20

2.

MERCI, s. r. o.

46966447

18.1.2013

8.05

3.

TRIGON PLUS, spol. s r. o.

46350110

18.1.2013

8.10

Nabídka č. 1
KRD – obchodní společnost s. r. o.
se sídlem Pekařská 12, 155 00 Praha 5
IČ: 26424991
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Nabídka č. 2
MERCI, s. r. o.
se sídlem Hviezdoslavova 55b, 628 00 Brno
IČ: 46966447

Nabídka č. 3
TRIGON PLUS spol. s r. o.
se sídlem Čestlice 93, 258 01 Říčany u Prahy
IČ: 46350110

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:
KRD – obchodní společnost s. r. o.
se sídlem Pekařská 12, 155 00 Praha 5
IČ: 26424991
Dodavatel neprokázal splnění kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona.
Předložený výpis z evidence rejstříku trestů jednatele společnosti nesplňoval požadavek upravený
v ust. § 57 odst. 2 zákona, předložený doklad byl starší 90 dnů, jelikož byl vystaven 24. září 2012.
Současně dodavatel, resp. jeho statutární orgán, neprokázal splnění uvedeného kvalifikačních
předpokladu ve vztahu k zemi svého bydliště (Slovenská republika). Dodavatel neprokázal splnění
kvalifikačního předpokladu podle ust. § 53 odst. 1 písm. f) zákona. Předložené potvrzení Finančního
úřadu pro Prahu 5 nesplňovalo požadavek upravený v ust. § 57 odst. 2 zákona, předložený doklad byl
starší 90 dnů, jelikož byl vystaven ke dni 27. září 2012. Dodavatel neprokázal splnění kvalifikačního
předpokladu podle ust. § 53 odst. 1 písm. h) zákona. Předložené potvrzení Pražské správy sociálního
zabezpečení nesplňoval požadavek upravený v ust. § 57 odst. 2 zákona, předložený doklad byl starší
90 dnů, jelikož byl vystaven ke dni 24. září 2012.
Dodavatel neprokázal splnění kvalifikace.

Dodavatel č. 2:
MERCI, s. r. o.
se sídlem Hviezdoslavova 55b, 628 00 Brno
IČ: 46966447
Dodavatel prokázal splnění kvalifikace.
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Dodavatel č. 3:
TRIGON PLUS spol. s r. o.
se sídlem Čestlice 93, 258 01 Říčany u Prahy
IČ: 46350110
Dodavatel prokázal splnění kvalifikace.

4.

Posouzení nabídek

Hodnotící komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali
nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d).
Nabídka č. 2
MERCI, s. r. o.
se sídlem Hviezdoslavova 55b, 628 00 Brno
IČ: 46966447
Uchazeč splnil zadávací podmínky a jeho nabídka byla hodnocena.

Nabídka č. 3
TRIGON PLUS spol. s r. o.
se sídlem Čestlice 93, 258 01 Říčany u Prahy
IČ: 46350110
Uchazeč splnil zadávací podmínky a jeho nabídka byla hodnocena.

5. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání všech šesti částí veřejné zakázky byla nejnižší nabídková
cena.
Hodnotící komise hodnotila celkovou výši nabídkové ceny dodavatele za realizaci kompletního
předmětu plnění každé části veřejné zakázky. Výše nabídkové ceny uchazeče bez DPH byla
hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Hodnotící komise stanovila pořadí nabídek
podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější nabídka byla vybrána v každé části
veřejné zakázky nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
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6. Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek
část A
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

TRIGON PLUS spol. s r. o.

1.889.890

2.

MERCI, s. r. o.

1.937.100

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky
se společností:
TRIGON PLUS spol. s r. o., se sídlem Čestlice 93, 258 01 Říčany u Prahy, IČ: 46350110, celková
nabídková cena činí 1.889.890 Kč bez DPH, DPH 21 % 396.876,90 Kč, nabídková cena včetně DPH
2.286.766,90 Kč.

část B
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

MERCI, s. r. o.

615.000

2.

TRIGON PLUS spol. s r. o.

680.000

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky
se společností:
MERCI, s. r. o., se sídlem Hviezdoslavova 55b, 628 00 Brno, IČ: 46966447, celková nabídková cena
činí 615.000 Kč bez DPH, DPH 21 % 129.150 Kč, nabídková cena včetně DPH 744.150 Kč.

část C
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

TRIGON PLUS spol. s r. o.

165.000

2.

MERCI, s. r. o.

194.500
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Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky
se společností:
TRIGON PLUS spol. s r. o., se sídlem Čestlice 93, 258 01 Říčany u Prahy, IČ: 46350110, celková
nabídková cena činí 165.000 Kč bez DPH, DPH 21 % 34.650 Kč, nabídková cena včetně DPH
199.650 Kč.

část D
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

TRIGON PLUS spol. s r. o.

177.430

2.

MERCI, s. r. o.

178.500

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky
se společností:
TRIGON PLUS spol. s r. o., se sídlem Čestlice 93, 258 01 Říčany u Prahy, IČ: 46350110, celková
nabídková cena činí 177.430 Kč bez DPH, DPH 21 % 37.260,30 Kč, nabídková cena včetně DPH
214.690,30 Kč.

část E
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

TRIGON PLUS spol. s r. o.

88.500

2.

MERCI, s. r. o.

90.000

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky
se společností:
TRIGON PLUS spol. s r. o., se sídlem Čestlice 93, 258 01 Říčany u Prahy, IČ: 46350110, celková
nabídková cena činí 88.500 Kč bez DPH, DPH 21 % 18.585 Kč, nabídková cena včetně DPH
107.085 Kč.
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část F
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

TRIGON PLUS spol. s r. o.

73.200

2.

MERCI, s. r. o.

78.000

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky
se společností:
TRIGON PLUS spol. s r. o., se sídlem Čestlice 93, 258 01 Říčany u Prahy, IČ: 46350110, celková
nabídková cena činí 73.200 Kč bez DPH, DPH 21 % 15.372 Kč, nabídková cena včetně DPH
88.572 Kč.

7. Informace o uzavření smlouvy
Smlouvy se společností TRIGON PLUS spol. s r. o. pro realizaci částí A, C, D, E, F veřejné zakázky
byla uzavřena dne 21. února 2013.
Smlouva se společností MERCI, s. r. o. pro realizaci části B veřejné zakázky byla uzavřena
dne 21. února 2013.

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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