ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky:

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

Druh veřejné zakázky:
Forma zadávacího řízení:
Evidenční číslo veřejné zakázky:

342920
Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
CZ.1.05/2.1.00/01.0030

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

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

IČ dodavatele

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

1.

Carl Zeiss spol. s r. o.

49356691

15. 4. 2013

8.30

2.

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

27068641

15. 4. 2013

9.20

3.

Intraco Micro spol. s r. o.

62968955

15. 4. 2013

12.20

4.

ALOGO, s. r. o.

25502859

16. 4. 2013

8.10

5.

GEODIS BRNO, spol. s r. o.

00559709

16. 4. 2013

8.50
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Nabídka č. 1
nabídka na části A., B., C. veřejné zakázky
Carl Zeiss spol. s r. o.
se sídlem Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5
IČ: 49356691

Nabídka č. 2
nabídka na část A. veřejné zakázky
Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu
se sídlem Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice
IČ: 27068641

Nabídka č. 3
nabídka podaná na část A. veřejné zakázky
INTRACO MICRO, s. r. o.
se sídlem Karlštejnská 97, 252 17 Tachlovice
IČ: 62968955

Nabídka č. 4
nabídka na část B. veřejné zakázky
ALOGO, s. r. o.
se sídlem Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno
IČ: 25502859

Nabídka č. 5
nabídka podaná na část C. veřejné zakázky
GEODIS BRNO, spol. s r. o.
se sídlem Lazaretní 4298/11a, 615 00
IČ: 00559709

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.
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Dodavatel č. 1:
Carl Zeiss spol. s r. o.
se sídlem Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5
IČ: 49356691
Dodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Dodavatel č. 2:
Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu
se sídlem Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice
IČ: 27068641
Dodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Dodavatel č. 3:
INTRACO MICRO, s. r. o.
se sídlem Karlštejnská 97, 252 17 Tachlovice
IČ: 62968955
V nabídce ze dne 11. 4. 2013 dodavatel neprokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů dle
ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona. Dodavatel v nabídce nepředložil výpis z evidence Rejstříku
trestů ani jednoho ze svých jednatelů, dále dodavatel nepředložil výpis z evidence Rejstříku trestů
za právnickou osobu, tj. za společnost INTRACO MICRO, spol. s r. o.
V nabídce ze dne 11. 4. 2013 dodavatel dále neprokázal splnění základního kvalifikačního
předpokladu dle ust. § 53 odst. 1 písm. k) zákona. V čestném prohlášení ke splnění dalších základních
kvalifikačních předpokladů není obsažen kvalifikační předpoklad podle ust. § 53 odst. 1 písm. k), tedy
předpoklad, že uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Dodavatel dále nepředložil čestné prohlášení dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) o své ekonomické a finanční
způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Dodavatel neprokázal splnění kvalifikace.

Dodavatel č. 4:
ALOGO, s. r. o.
se sídlem Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno
IČ: 25502859
Dodavatel neprokázal splnění kvalifikace.
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Dodavatel č. 5:
GEODIS BRNO, spol. s r. o.
se sídlem Lazaretní 4298/11a, 615 00
IČ: 00559709
Dodavatel neprokázal 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. 1
Carl Zeiss spol. s r. o.
se sídlem Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5
IČ: 49356691
Uchazeč splnil zadávací podmínky a jeho nabídka byla hodnocena.
Nabídka č. 2
Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu
se sídlem Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice
IČ: 27068641
Uchazeč splnil zadávací podmínky a jeho nabídka byla hodnocena.

Nabídka č. 4
ALOGO, s. r. o.
se sídlem Bráfova 3070/9a, 616 00 Brno
IČ: 25502859
Uchazeč splnil zadávací podmínky a jeho nabídka byla hodnocena.

Nabídka č. 5
GEODIS BRNO, spol. s r. o.
se sídlem Lazaretní 4298/11a, 615 00
IČ: 00559709
Uchazeč splnil zadávací podmínky a jeho nabídka byla hodnocena.
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5. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Základním hodnotícím kritériem pro zadání všech 3 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.
Pořadí nabídek je uvedeno v dalším bodě této zprávy.

6. Výsledek hodnocení nabídek - pořadí nabídek
část A
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

Carl Zeiss spol. s r. o.

3.444.000,00

2.

Olympus Czech Group, s. r. o., člen
koncernu

3.498.893,25

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky
se společností:
Carl Zeiss spol. s r. o., se sídlem se sídlem Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5, IČ: 49356691, celková
nabídková cena činí 3.444.000 Kč bez DPH, DPH 21 % 723.240 Kč, nabídková cena včetně DPH
4.167.240 Kč.

část B
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

Carl Zeiss spol. s r. o.

2.739.000

2.

ALOGO, s. r. o.

2.749.995

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky
se společností:
Carl Zeiss spol. s r. o., se sídlem se sídlem Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5, IČ: 49356691, celková
nabídková cena činí 2.739.000 Kč bez DPH, DPH 21 % 575.190 Kč, nabídková cena včetně DPH
3.314.190 Kč.
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část C
Pořadí
nabídky

Obchodní firma

Nabídková cena v Kč bez
DPH

1.

Carl Zeiss spol. s r. o.

939.000

2.

GEODIS BRNO, spol. s r. o.

949.000

Hodnotící komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu pro realizaci této části veřejné zakázky
se společností:
Carl Zeiss spol. s r. o., se sídlem se sídlem Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5, IČ: 49356691, celková
nabídková cena činí 939.000 Kč bez DPH, DPH 21 % 197.190 Kč, nabídková cena včetně DPH
1.136.190 Kč.

7. Informace o uzavření smlouvy
Smlouvy se společností Carl Zeiss spol. s r. o. pro realizaci částí A, B, C veřejné zakázky byly
uzavřeny dne 7. června 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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