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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: Ostatní laboratorní vybavení 2 – opakované řízení 
Druh veřejné zakázky: dodávky 
Zadávací řízení: otevřené řízení 
Zahájeno dne: pátek, 5. 6. 2015 
Číslo VZ: 515561 
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 veřejné zakázky je dodávka dvou (2) kusů autoklávu (23 l) a jednoho (1) kusu 
sterilizátoru, to vše pro vědecké laboratoře partnerů projektu BIOCEV. Přístroje jsou blíže 
specifikované v zadávací dokumentaci a představují část přístrojového vybavení projektu 
BIOCEV. 

Cena sjednaná ve smlouvě: 177 680,00 Kč bez DPH. 

Identifikační údaje vybraného uchazeče: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., se sídlem 
Vídeňská 1398/124, Praha 4 – Kunratice, PSČ 148 00, IČ: 25065939. 

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:  

Hodnocení nabídek nebylo provedeno v souladu s ustanovením § 79 odst. 6 ZVZ, 
jelikož zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku. 

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele: 

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.  
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Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:  

č. Uchazeč Sídlo 
Právní 
forma 

IČO 
Nabídková cena v 

Kč bez DPH 

1 SCHOELLER 
INSTRUMENTS, 
s.r.o. 

Vídeňská 1398/124, Praha 4 
– Kunratice, PSČ 148 00 

s.r.o. 25065939 177 680,00 Kč 

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

Ze zadávacího řízení veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný uchazeč. 

Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu, včetně odůvodnění:   

Ze zadávacího řízení veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný uchazeč z důvodu, že by jeho 
nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

 
 
V Praze dne 11. 9. 2015 
 
                 …………………………….. 
 Za zadavatele 
 Mgr. Markéta Nováčková 
 na základě plné moci 
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