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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: Centrifugy II 
Druh veřejné zakázky: dodávky 
Zadávací řízení: otevřené řízení 
Zahájeno dne: pátek, 5. 6. 2015 
Číslo VZ: 515562 
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 12 kusů univerzálních stolních chlazených centrifug 
s rotory, 1 kus mikro-ultracentrifugy, 1 kus cytocetrifugy pro přípravu tenkých buněčných 
nátěrů, to vše pro vědecké laboratoře partnerů projektu BIOCEV. Přístroje jsou blíže 
specifikované v zadávací dokumentaci a představují část přístrojového vybavení projektu 
BIOCEV. 

V souladu s ustanovením § 98 ZVZ je veřejná zakázka rozdělena na dvě (2) níže uvedené 
části.  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže uvedených přístrojů: 

1. část veřejné zakázky:   Univerzální stolní chlazené centrifugy s rotory a chlazené stolní 
centrifugy II. 

2. část veřejné zakázky: Mikro-ultracentrifuga 
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1. část veřejné zakázky: Univerzální stolní chlazené centrifugy s rotory a chlazené stolní 
centrifugy II. 

Cena sjednaná ve smlouvě: 1 564 100,00 Kč bez DPH. 

Identifikační údaje vybraného uchazeče: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o., se sídlem 
Praha 4 - Kunratice, Vídeňská 1398/124, PSČ 148 00, IČO: 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 na předmětnou část veřejné zakázky 
pouze jednu nabídku. 

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

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.  

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. 

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

s.r.o. 25065939 1 564 100,00 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 předmětné části veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný uchazeč. 

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

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

 

2. část veřejné zakázky: Mikro-ultracentrifuga 

Cena sjednaná ve smlouvě: 786 838,20 Kč bez DPH. 

Identifikační údaje vybraného uchazeče: BioTech a.s., se Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 
00 Praha 10, IČO: 25664018. 
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Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:  

Nabídka výše uvedeného uchazeče byla vybrána jako nejvhodnější na základě hodnocení 
provedeného podle nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH. 

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

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.  

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:  

č. Uchazeč Sídlo 
Právní 
forma 

IČO 
Nabídková cena v 

Kč bez DPH 

1 BioTech a.s. Tymiánová 619/14, 
Kolovraty, 103 00 Praha 10 

a.s. 25664018 786 838,20 Kč 

2 TRIGON PLUS 
spol. s r.o. 

Říčany u Prahy, Čestlice 93, 
okres Praha-východ, PSČ 
251 01 

s.r.o. 46350110 968 700,00 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 předmětné části veřejné zakázky nebyl vyloučen žádný uchazeč. 

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

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

 
 
V Praze dne 15. 9. 2015 
 
                 …………………………….. 
 Za zadavatele 
 Mgr. Markéta Nováčková 
 na základě plné moci 
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