
Písemná zpráv a zadavatele

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

v platném znění (dále jen,,ZYZ").

Tato zpráva je vypracována v souladu s $ 85 ZYZ.

Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatického
skenovacího systému pro snímání, zobrazení, archivaci a hodnocení celého histologického
řezu (preparátu) s produkcí digitálního obrazu pro viditelrré světlo i fluorescenci _ virtuální
mikroskopie' Součástí předměfu plnění btde též SW zabezpečující anaIýzy nasnímaných
dat. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v PříIoze 2 (Technická
specifikace).

Cena sjednaná ve smlouvě: 2983 680,00 Kč vč. DPH

Identifikační údaje vybraného uchazeče: OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., člen koncernu,
Evropská 176116, 1'60 41Praha 6,IČ 27 068 641,

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

1. OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176116, 160 41Praha 6,IČ 27

068 641

2. BIO-PORT Europe, s.r.o., SvinaŤe 98,267 28 Svinaře, lČ z+ ogo ger

1. OLYMPU9 CZE'CH GROUP, s.r.o., člen koncemu - 2983 680,00 Kč vč. DPH

2' BIO-PORT Europe, S.r'o. - 3 000 000,00 Kč vč. DPH

Důvod ýběru nabídky: Nabídka byla vybrána na vyhodnocení jako ekonomícky
nej výho dněj ší nabídk y na zákIadě následuj ících hodnotících kritérií :

(a) Výše nabídkové ceny _25 %

(b) Technickáúroveňnabízenéhoplnění _70%;

Veřejná zakázka
Název: Plně automatický virtuální histologický skener
Druh veřejné zakázky: dodávky
Zadávacířízení: zjednodušenépodlimitnířízeni
Zahájeno dne: uterý,21.8.2012
Zadavatel
Název: Ústav živočišné Íyziologie a genetiky Av ČR, v. v' i.
Sídlo: Rumburská 89,277 21 Liběchov
IČ: 67985904
zastoupený: Ing. Jan Kopečný, DrSc., ředitel



V rámci tohoto hodnotícího kritéria byla stanovena následující subkritéria a jejich váhy:

(i.) Kvalita získaného obrazu_70 %

(ii.) Rychlost skenování _30%

(c) Termín plrrění _ 5 %

Části veřejné zakázky, které majíbýt plněny prostřednictvím subdodavatele Žádná část
veřejné zakázky nebude plrrěna prostřednictvím sub do d avatele.
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