
Písemná zptáv a zadavatele

o veřejné zakázce
zadávané dle zákona ě. 137 12006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen,,ZYZ").

Tato zpráva je vypracována v souladu s $ 85 ZYZ.

Předmět veřejné zakázkyz Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sekvencer pro
sekvenování specifických úseků DNA do 80-100 nukleotidů. Bližší specifikace pbrění této
veřejné zakázky je uvedena v Příloze 2 (Technická specifikace).

Cena sjednaná ve smlouvě: 1445 000,00 Kč bez DPH; 289 000,00 Kč jako DPH ve výši20"/.;
1734000,00 Kč s DPH.

Identifikační údaje vybraného uchazeče: Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.' se sídlem
Božejovická'l'45,'].42}1'Praha 4 - Libuš, lČ ag ffi'728L

Důvod ýběru nabídky: Zaďavatel vyzval k jednaní jediného zájernce a hodnocení tak
v souladu s $ 79 odst.6 ZYZneproběhlo.

Části veřejné zakázky, které mají být plněny prostřednictvím subdodavatele: Žádná část
veřejné zakázky nebude plrrěna prostřednictvím subdodavatele.

Důvo d p oužiti j e dnacího Iízeni b ez uveře j nění:

Jednací Ťízeníbez uveřejnění bylo použito v souladu s $ 23 odst. 1 písm' a) ZYZ.

Zaďavatel dále konstatoval, že veřejná zakázka nemůže být splněna z technických důvodů
ji.ý- dodavatele m, než je oslovený zájernce, neboť

. zadavatei provedl průzkum trhu v průběhu srpna2012,

. na zák|adě uvedeného průzkumu tr};ru zahájil dne 23. 8. 2012 zjeďnodušené
podlimitrí řízení, ve kterém přímo vyzval pět dodavatelů nabízejících přístroje
obdobné přístroji, který by splňoval požadavky zadávacich podmínek, uveřejnil
kompletrrí zadávací podmínky na svém profilu zadavatele a v tomto zjednodušeném
podlimitrím řízení neobdržel ani jednu nabídku,

o dotazem na zájemce zjisttl, že zájemce nepodal nabídku z toho důvodu, že si byljist,
že žádná nabídka na plnění veřejné zakázky než jeho by nemohla přijít a výše
uvedené zjednodušené podlimltní říZerrí by tak muselo být zrušeno z důvodů
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předvídaných v $ 84 odst. 1) písm. e) ZYZ (zadavatel by obdržel pouze jednu
nabídku),

. provedl opakovaný pruzkum trhu po zrušení výše uvedeného zjednodušeného
podlimitrího řízení, ovšem ani v rámci opakovaného průzkumu trhu nezjistil
žádné};ro daišího potenciálního dodavatele.

Zadavatel tak vyčerpal veškeré možnosti k nalezení jiného potenciáIního dodavatele, než je
zájernce, s ohledem na skutečnost, že je povinen se svěřenými prostředky nakládat
hospodárně, efektirmě a úče]ně, přistoupil k zadání veřejné zakázky podle uvedeného $ 23

odst. 4 písm. a) ZYZ. V opačném případě by bylzadavatelnucen vrátit prostředky, které má
ve svém rozpočta účelově vázány na pořízení přístroje toho typu, který je předmětem
veřejné zakázky.

Zaďavatel současně konstatoval, že v porovnání s předchozím zjednodušeným podlimitním
Iizenirnnezměnil žádné podstatrré požadavky na plrrění veřejné zakázky.

V Liběchově dne 2 3 -01- 2013
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