Písemná zpráva zadavatele
o veřejné zakázce
zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „ZVZ“).
Veřejná zakázka
Název:
Druh veřejné zakázky:
Zadávací řízení:
Zahájeno dne:
Zadavatel
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

Dodávka diety pro laboratorní zvířata
dodávky
zjednodušené podlimitní řízení
pátek, 4. 9. 2015
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
68378050
prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem

Tato zpráva je vypracována v souladu s § 85 ZVZ.
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným
uchazečem ve smyslu ustanovení § 11 zákona, jejímž předmětem budou dodávky krmiva
pro laboratorní myši a laboratorní potkany, včetně balení a ošetření krmiva dle potřeb
zadavatele a dopravy krmiva do míst plnění veřejné zakázky. Rámcová smlouva, jež stanoví
podmínky týkajících se jednotlivých veřejných zakázek, bude s vybraným uchazečem
uzavřena na dobu 1 roku.
Zadávání dílčích plnění (konkrétních veřejných zakázek) na základě rámcové smlouvy bude
probíhat v průběhu trvání rámcové smlouvy postupem podle ustanovení § 92 odst. 1 písm.
a) zákona, kdy zadavatel písemně vyzve vybraného uchazeče k poskytnutí plnění na základě
jednotlivých objednávek v rozsahu dle skutečných požadavků zadavatele vyplývajících
z technické specifikace (příloha č. 1 návrhu rámcové smlouvy) a rámcové smlouvy (část 2
zadávací dokumentace) a v souladu s jeho finančními možnostmi.
Zadavatel předpokládá, že v průběhu 1 roku plnění odebere celkem 69.000 kg krmiva v níže
uvedených typech diet:
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Typ
krmiva

Zvíře
Potkan
laboratorní a
myš
laboratorní
Potkan
laboratorní a
myš
laboratorní
Potkan
laboratorní a
myš
laboratorní
Potkan
laboratorní a
myš
laboratorní

Proteiny
%

Metabolizovatelná
energie

Způsob ošetření a balení

Označení
diety

A

dieta pro
chov

18-23

2700 - 3400 kcal/kg

Navýšený obsah
termolabilních živin, balení
pro parní sterilizaci u
zadavatele

dieta pro
chov

18-23

2700 - 3400 kcal/kg

Sterilizováno gama
zářením, vzduchotěsné
balení

B

C

D

dieta
udržovací

16-19

2600 - 3200 kcal/kg

Navýšený obsah
termolabilních živin, balení
pro parní sterilizaci u
zadavatele

dieta
udržovací

16-19

2600 - 3200 kcal/kg

Sterilizováno gama
zářením, vzduchotěsné
balení

Cena sjednaná ve smlouvě:
Součet
Součet
Součet
Součet
Dieta A – Dieta B – Dieta C – Dieta D –
nabídkových nabídkových nabídkových nabídkových
Nabídková Nabídková Nabídková Nabídková
cen v Kč bez cen v Kč bez cen v Kč bez cen v Kč bez
Nabídka cena v Kč cena v Kč cena v Kč cena v Kč
DPH za 1 kg DPH za 1 kg DPH za 1 kg DPH za 1 kg
bez DPH / bez DPH / bez DPH / bez DPH /
diety typu B diety typu A diety typu A diety typu C
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
+D
+C
+B
+D
VELAZ,
s.r.o.

25,50

38,80

22,30

35,50

74,30

Identifikační údaje vybraného uchazeče: VELAZ, s.r.o. ,Únětice
25 691 970

47,80

139,

64,30

PSČ

25262,

57,80

IČ:

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nabídka výše uvedeného uchazeče byla vybrána jako nejvhodnější na základě hodnocení
provedeného podle hodnotících kritérií uvedených v Zadávací dokumentaci.
Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:
Veřejná zakázka bude plněna prostřednictvím subdodavatele.
Altromin Spezialfutter GmbH & Co. KG
Im Seelenkamp 20
D – 32791 Lage
Popis plnění: Výroba krmiva, dodávka a zajištění písem. materiálů a technických popisů.
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Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:
č. Uchazeč

Sídlo

IČ

1 Mucedola s.r.l.

Via Galileo, Galilei n. 4, 20019 Settimo, Milanese MI, Italy

09353710156

2 IPS Product Supplies Ltd.

BCM IPS Ltd., London WC1N 3XX, UK

786758358,
SC227275

3 VELAZ, s.r.o.

Únětice 139, PSČ 25262

25 691 970

4 AnLab, s.r.o.

Praha 4, Vídeňská 1083

45 796 301

5 Animalab s.r.o.

Na bateriích 505/57, Břevnov, 162 00 Praha 6

03 325 008

Součet
Součet
Součet
Součet
Dieta A – Dieta B – Dieta C – Dieta D –
nabídkových nabídkových nabídkových nabídkových
Nabídková Nabídková Nabídková Nabídková
cen v Kč bez cen v Kč bez cen v Kč bez cen v Kč bez
Nabídka cena v Kč cena v Kč cena v Kč cena v Kč
DPH za 1 kg DPH za 1 kg DPH za 1 kg DPH za 1 kg
bez DPH / bez DPH / bez DPH / bez DPH /
diety typu B diety typu A diety typu A diety typu C
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
+D
+C
+B
+D
Mucedola
s.r.l.

30,67

50,27

30,39

49,70

99,97

61,06

80,94

80,09

IPS
Product
Supplies
Ltd.

44,50

52,00

44,50

52,00

104,00

89,00

96,50

96,50

VELAZ,
s.r.o.

25,50

38,80

22,30

35,50

74,30

47,80

64,30

57,80

AnLab,
s.r.o.

28,85

44,48

28,58

44,20

88,68

57,43

73,33

72,78

Animalab
s.r.o.

23,193

39,393

21,573

37,503

76,896

44,766

62,586

59,076

Identifikační údaje uchazečů, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni (resp. nebyli
vyzváni k podání nabídky či jednání v soutěžním dialogu) včetně odůvodnění:
Vyřazená nabídka

Důvod vyřazení nabídky

IPS Product Supplies
Ltd., se sídlem BCM
IPS Ltd., London
WC1N 3XX, UK, IČ:

Posouzení nabídek
Uchazečem nabízené řešení neodpovídá technických požadavkům
zadavatele stanoveným v zadávacích podmínkách:
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786758358, SC227275

•

nabízená dieta pro chov (v obou variantách ošetření a balení)
nesplňuje zadavatelem požadovaný obsah tuku (3 - 6 %). Výrobce
deklaruje u tohoto typu diety minimální obsah tuku 8 %.

V souladu s výše uvedeným se hodnotící komise usnesla, že uchazeč
nesplnil veškeré technické parametry uvedené v technické specifikaci
(příloha č. 1 návrhu rámcové smlouvy), a že vzhledem k tomu, že se jedná
o nezhojitelnou vadu nabídky, vyřadila nabídku tohoto uchazeče a
doporučí zadavateli, aby v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 a 6 ZVZ
vyloučil uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Identifikační údaje uchazečů, jejich nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou
cenu, včetně odůvodnění:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč z důvodu, že by jeho nabídka
obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

V Praze dne 19. 11. 2015
……………………………..
Za zadavatele
Martina Šnoblová
na základě plné moci
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