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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

Veřejná zakázka:
Poskytování servisních služeb laboratorních přístrojů (ev. č. Věstníku
veřejných zakázek: 358084)
dle § 85 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele

Předmět veřejné zakázky

Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/

Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno
Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA
IČ: 65269705
Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na
poskytování servisu, údržby a preventivních prohlídek na
laboratorní přístroje - zařízení pro izolaci nukleárních kyselin,
Termocycler Real-Time PCR a Analyzátor kapilární
genetický.
2.952.754,40 Kč (za 4 roky plnění)

dle § 85 odst. 2 písm. b)
Zvolený způsob zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč
Uchazeč
Sídlo
IČ:
DIČ:
Důvod výběru

Life Technologies Czech Republic s.r.o.
V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město
25761307
CZ25761307
Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky.
Protože se jednalo o jediného zájemce, nabídka nebyla hodnocena v souladu s §
79 odst. 6 zákona.

dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny
Uchazeč č. 1 – jediný uchazeč
Uchazeč
Sídlo
IČ:
DIČ:

Life Technologies Czech Republic s.r.o.
V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město
25761307
CZ25761307
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

Nabídková cena (bez DPH)

2.952.754,40 Kč (za 4 roky plnění)

dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči
-------------------------------------------------dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala
mimořádně nízkou nabídkovou cenu
--------------------------------------------------dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení
s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění
Důvod využití JŘBU

Veřejná zakázka může být splněna z technických důvodů a důvodu ochrany
výhradních práv pouze společností Life Technologies Czech Republic s.r.o., a
proto zadavatel využil možnosti danou § 23 odst. 4 písm. a) zákona.

dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení
-------------------------------------------------Zpráva zpracována dne:
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

30. 8. 2013
MUDr. Roman Kraus, MBA

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

