Písemná zpráva zadavatele

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též “zákon”)

Zpráva o průběhu veřejné zakázky
Veřejná zakázka
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Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Identifikační údaje o zadavateli

2.

3.

Zadavatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo zadavatele

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

IČO

61989592

Rektor

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění odborného autorizovaného
servisu v rozsahu:
•
Čištění kompletní elektro-optické soustavy mikroskopu
•
Oprava netěsností tubusu
•
Kondiciování HT tanku pro 160kV a 200kV
•
Čištění CCD kamer
•
Oprava mechaniky fluorescenčního stínítka
•
Připojení k chladicí jednotce, nastavení a seřízení chladícího okruhu
•
Výměna vadných ovladačů
•
Vycentrování elektronového svazku pro použití při 100 a 160kV
Vyzvaný dodavatel je jediným a výhradním střediskem pro zajištění autorizovaného servisu
elektronového mikroskopu TEM, proto byl za účelem realizace této zakázky osloven právě
tento vyzvaný dodavatel.

4. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky je 455.000,- Kč bez DPH.
5. Identifikační údaje uchazeče a jeho nabídková cena:
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JEOL (EUROPE)SAS-organizační složka
Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2
IČO: 416 91 415
Nabídková cena v Kč bez DPH: 455.000,-

6.

Seznam vyloučených uchazečů ze zadávacího řízení, vč. odůvodnění:
Číslo
nabídky

--

Důvod pro vyřazení nabídky

---

7. Hodnocení nabídek
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH. Hodnocení se neprovádí, neboť by byla hodnocena jen jedna nabídka.
S vybraným dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo dne 05. 11. 2013:

JEOL (EUROPE)SAS-organizační složka
Karlovo náměstí 13
121 35 Praha 2
IČO: 416 91 415
Nabídková cena v Kč bez DPH: 455.000,-

Prohlášení o nepodjatosti členů komise pro otevírání obálky:
Všichni členové komise pro otevírání obálky podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a
současně prohlásili, že se nepodíleli na zpracování nabídky dodavatele.
Prof.RNDr.
Miroslav Mašláň,
Csc.

Zpracovala: Mgr. Petra Jungová

Digitálně podepsal Prof.RNDr. Miroslav
Mašláň, Csc.
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