PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Označení veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: „Mgr16 - Vibratom“
evidenční číslo zakázky Z2017-016626, uvedené ve Věstníku veřejných zakázek (a číslo
2017/S 154-319031 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie TED)
(dále jen „VZ“)
1. Označení zadavatele
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta,
se sídlem Albertov 2038/6, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 43
zastoupený prof. RNDr. Jiřím Zimou, CSc., děkanem
(dále jen „Zadavatel“)
2. Předmět veřejné zakázky
systém pro přípravu řezových preparátů orgánů či tkání zalitých do agarózy
3. Druh zadávacího řízení
Nadlimitní VZ byla zadávána v otevřeném řízení.
4. Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník 1:
Sídlo
IČ:

BARIA s.r.o.
Jižní 393, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
26697904

5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.
6. Označení poddodavatelů výše uvedených dodavatelů, pokud jsou zadavateli známi
Nebude zadáno pomocí poddodavatelů.

7. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Zadavatel připustil podávání nabídek v:
-

elektronické podobě a

-

listinné podobě.

8. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
9. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Veřejná zakázka je funkční celek, a tudíž nebylo možné veřejnou zakázku rozdělit na části.
Další náležitosti: označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění
výběru a cena sjednaná ve smlouvě
Název výherce
Sídlo
IČ:
nabídková cena

BARIA s.r.o.
Jižní 393, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
26697904
510 205,00 Kč bez DPH

Dodavatel, který jako jediný podal nabídku s cenou nikoliv mimořádně nízkou za plnění této
veřejné zakázky a splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení, tudíž jej komise pro
otevírání nabídek a hodnocení nabídek doporučila pro uzavření smlouvy. V souladu s § 122
odst. 2 ZZVZ nebylo provedeno hodnocení, protože jediný účastník zadávacího řízení může být
zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

V Praze dne 24. 11. 2017

…………………..…………………..
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

