Písemná zpráva zadavatele

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1.
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná dle § 23 odst. 4 písm. a) a § 26
odst. 3 písm. a) zákona

Dodávka nukleofektoru Lonza
Identifikační údaje o zadavateli

2.

Název zadavatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Sídlo

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
619 89 592

IČO:

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele
3.

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

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro vysoce efektivní transfekci primárních
buněk a buněčných linií pro Katedru buněčné biologie a genetiky Univerzity Palackého
v Olomouci, dle technické specifikace uvedené v bodu 4.2. Výzvy. Součástí dodávky je
instalace a zaškolení s provozem a údržbou přístroje, dodávka příslušných uživatelských
manuálů a poskytování záručního servisu.
4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,157.000,- Kč bez DPH.

Celková nabídková cena, za kterou byla uzavřena kupní smlouva činí 1,079.364,- bez DPH.
5.

Poř.
číslo

1.

6.

Seznam posuzovaných nabídek:

UCHAZEČ
(obchodní jméno)

Časový údaj o předání
nabídky
Datum

East Port Praha, s.r.o.
Možného 1065/10
161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČO: 26185423

Hodnocení nabídek

19. 11. 2013

Hodina

09:45

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1,079.364

V rámci jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. a) a § 34 zákona byl vyzván
jediný zájemce k podání nabídky. Zadavatel posoudil nabídku uchazeče z hlediska splnění
zákonných požadavků a požadavků zadavatele ve výzvě k podání nabídek a z hlediska toho,
zda vyzvaný dodavatel nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 zákona.
Vyzvaný dodavatel splnil zadávací podmínky.
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena v Kč
bez DPH. V souladu s § 79 dost. 6 zákona se hodnocení neprovádí, neboť by byla hodnocena
nabídka pouze jednoho uchazeče.
7.

Identifikační údaje dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

East Port Praha, s.r.o.
Možného 1065/10
161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČO: 26185423
Nabídková cena: 1,079.364,- Kč bez DPH.
Kupní smlouva byla uzavřena dne 29. 11. 2013.
8.
Prohlášení o nepodjatosti členů komise pro otevírání obálek s nabídkami:
Všichni členové komise pro otevírání obálek s nabídkami podepsali čestné prohlášení o
nepodjatosti a současně prohlásili, že se nepodíleli na zpracování nabídky dodavatele.
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