
Písemná zpráv a zadavatele

o podlimitní veřejné zakázce
zadávané dle zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění (dále jen,,ZYZ")'

Tato zpráva je vypracována v souladu s $ 85 ZYZ.

Předmět veřejné zakázky: dodání (včetně dopravy a instalace na místě určení) systému pro
sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing NGS), a to v kvalitě a kapacitách
uvedených v technickém popisu a popsaných aplikacích; hlavním požadavkem je využití
vysokých kapacit nových technologií sekvenování pŤi zachování spolehlivosti a přesnosti
výstupních dat.

Součástí dodávky je též předvedení přístroje v sídle zadavatele a zaškolení minimálně 2

zaměstnanci zadavatele pro pJrré uživatelské užívání přístroje.

Cena sjednaná ve smlouvě: 3174 622,03 Kč včetně DPH

Identifikační údaje vybraného uchazeče: Life Technologies Czech Republic s.r.o.' Se

sídlem Křenova 4g8l"L,1620o Praha 6,IČ 25761'307

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena:

1. Roche s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 17O 00 Praha 7 , IČ 49 617 O52

2. LABOR PARTNER s.r.o., Nároďní178,110 00 Praha 1,IČ27 599 876

3. Institute of Applied Biotechnoiogies a.s', Tymiánová 619114,101 00 Praha 10 , IČ

27 225712

4. INTES BOHEMIA s.r.o., Vodičkova 411791,112 0 Praha 1,IČ 48 11,O 639

5. GeneTiCA s.r.o., Tymiánová 61911'4,101 00 Praha 10, IČ 25 609 378

6. Life Technologies Czech Republic s.r.o., Křen ova 43811, 1,62 O0 Praha 6,IČ 25 761 gO7

Veřejná zakázka
Název: Systém pro sekvenování nové generace
Druh veřejné zakázky: dodávky
Zadávacíiizení: zjednodušené podlimitnířízeni
Zahájeno dne: pátek,19.L0.2012
Zadavatel
Název: Ústav živočišné fyziologie a genetiky Av ČR, v. v. i.
Sídlo: Rumburská 89,277 21 Liběchov
IČ: 67985904
zastoupený: Ing. Jan Kopečný, DrSc., ředitel



č. Nabídka

1 Roche s.r.o.

2 LABOR PARTNER s.r.o

3 Institute oÍ Applied Biotechnoiogies a.s.

4 INTES BOHEMIA s.r.o.

5 CeneTiCA s.r.o.

6 LiÍe Technologies Czech Republic s.r.o.

Nabídková cena (v KÓ vč. DPH

7 074000,00

6 411134,00

6 066 974,00

5 865 840,00

5 811 134,00

4739 254,03

Důvod výběru nabídky: Nabídka byla vybrána na základě vyhodnocení jako ekonomicky
nejvýho dněj ší nabídk y na záklaďě následujících hodnotících kritérií:

(a) Výše nabídkové ceny _ 80 o/"

(b) Přepočítaná doba sekvenačního běhu nutného pro získání sekvence 100 Mpb _ 10 %

(c) Kvalita výstupních dat _ 10 "/"

Části veřejné zakázky, které mají být plněny prostřednictvím subdodavate\e Žádná část
veřejné zakázky nebude plrrěna prostře dnictvím subdodavatele.

Identifikační údaie uchazečů, kteří byli vyloučeni (vč. odůvodnění):

Institute of Applied Biotechnoiogies a.s., Tymiánová 619l14' 101 00 Praha 10, IČ 27 225 712 -

[Jchazeč překročil pořizovací cenu přístroje 3.600.000,- Kč vč. DPH, čímž nesplrrilpožadavky
zadavatele stanovené v č1. 6. Zptsob zpracování nabídkové ceny odst. 4 zadávací
dokumentace.

Uchazeč ve své nabídce nepředložil, v souladu se zadávací dokumentací č1. 5.6. Další
požadavky vzhledem k předměfu veřejné zakázky, certiÍikát výrobce o schopnosti
dodavatele nabízený přístroj instalovat zaškolit a opravovat.

INTES BOHEMIA s.r.o., Vodičkova 41'1791',112 0 Praha 1,IČ 4811O 639 - Uchazeč překročii
pořizovací cenu přístroje 3.600.000,- Kč vč. DPH, čímž nesplrril požadavky zadavatele
stanovené v č1. 6. Zpisob zpracování nabídkové ceny odst. 4 zadávaci dokumentace.

Uchazeč dále ve své nabídce nepředloži| v souladu se zadávaci dokumentací čl' 5.6. Další
požadavky vzhledem k předmětu veřejné zakázky, certiÍikát výrobce o schopnosti
dodavatele nabízený přístroj instalovat, zaškolit a opravovat.



LABOR PARTNER s.r.o., Národní 178, 11O 00 Praha 1, IČ 27 5gg 876 - Uchazeč překročil
pořizovací cenu přístroje 3.600.000,- Kč vč. DPH, čímž nesplnil požadavky zadavatele
stanovené v čl' 6. Zpisob zpracování nabídkové ceny odst.4 zadávací dokumentace.

Uchazeč dále ve své nabídce nepředloži| v souladu se zaďávací dokumentací č1. 5.6. Další
požadavky vzhledem k předmětu veřejné zakázky, certifikát výrobce o schopnosti
dodavatele nabízený přístroj instalovat, zaškolit a opravovat.
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