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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: Tiskové řešení 
Druh veřejné zakázky: dodávky 
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení 
Zahájeno dne: pondělí, 20. 7. 2015 
Zadavatel  
Název: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.  
Sídlo: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
IČ: 68378050 
zastoupený: prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc., ředitelem 
a 
Název: Univerzita Karlova v Praze  
Sídlo: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 
IČ: 00216208 
zastoupený: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem 

 
Tato zpráva je vypracována v souladu s § 85 ZVZ. 

Předmět veřejné zakázky:  

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace tiskového řešení obsahujícího: 
barevná multifunkční zařízení formát A3, barevná multifunkční a tisková zařízení formátu 
A4 a centrální systém řízení pro správu celého tiskového řešení, s tím související zaškolení IT 
personálu akceptačních testů, a dále 4 leté zajištění provozu zařízení a 4 letá záruční doba. 

Podrobnou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky stanoví část 2 zadávací 
dokumentace Technická dokumentace a specifikace. 

Cena sjednaná ve smlouvě: Cena nebyla ve smlouvě sjednána. Zadavatel, v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ rozhodl o zrušení zadávacího řízení na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, jelikož ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. 

Identifikační údaje vybraného uchazeče:  Uchazeč nebyl vybrán. Zadavatel, v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ rozhodl o zrušení zadávacího řízení na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, jelikož ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. 
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Odůvodnění výběru nabídky: Nabídka nebyla vybrána. Zadavatel, v souladu s 
ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ rozhodl o zrušení zadávacího řízení na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, jelikož ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. 

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele: 
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ rozhodl o zrušení zadávacího 
řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, jelikož ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné 
nabídky. 

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: 

č. Uchazeč Sídlo 
Právní 
forma 

IČ 
Nabídková cena v Kč 

bez DPH 

--- --- --- --- --- --- 

Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. 

Identifikační údaje uchazečů, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni (resp. nebyli 
vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu) včetně odůvodnění: 
V rámci předmětného zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč. Zadavatel, v 
souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ rozhodl o zrušení zadávacího řízení na 
výše uvedenou veřejnou zakázku, jelikož ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. 

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu, včetně odůvodnění:   
V rámci předmětného zadávacího řízení nedošlo k hodnocení nabídek. Zadavatel, v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ rozhodl o zrušení zadávacího řízení na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, jelikož ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky. 

Důvod zrušení zadávacího řízení: 
Zadavatel, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ rozhodl o zrušení zadávacího 
řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, jelikož ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné 
nabídky. 

 
V Praze dne 10. 8. 2015  
            …………………………….. 
 Za zadavatele 
 Mgr. Markéta Nováčková 
 na základě plné moci 
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