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ROZHODNUTÍ
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A TŘEPAČKY
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I.

VÝROK

Uchazeč o zakázku

Míchačky a třepačky

BioTech, a.s.

IČ: 25664018
Sídlem: Tymiánová 619/14, 101 00 Praha 10

se z účasti v daném zadávacím řízení
v yluč uje
v souladu se zadávací dokumentací, a to pro nesplnění požadavku zadavatele na obsah nabídky.

II.

ODŮVODNĚNÍ

Nabídka, z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, nesplnila vymezené
podmínky v úplném rozsahu.
Společnost BioTech, a.s., IČ: 25664018 podala nepřijatelnou nabídku, neboť nesplnila tyto zadávací podmínky:
A) Zadavatel obdržel nabídku s celkovou cenou ve výši 346.204,- Kč bez DPH. Ve vysvětlení VŘ Míchačky a
třepačky, které zadavatel obdržel, uchazeč nabídl jinou celkovou cenu, a sice ve výši 346.474,- Kč bez DPH.
Hodnotící komise posoudila uchazečem nabízenou novou celkovou cenu a konstatuje, že uchazeč nedodržel
původní cenovou nabídku, čímž změnil svoji původní nabídku.
Pokud by byla v tomto případě akceptována změna nabídkové ceny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, musela
by být akceptována i taková změna nabídkové ceny, která by měla vliv na výsledné pořadí uchazečů (např.
uchazeč 2. v pořadí by “Vysvětlením“ nabídnul cenu nižší, než uchazeč s dosud nejvýhodnější nabídkou).
Takový postup by byl v zásadním rozporu s principy zadávacího řízení veřejných zakázek.
B) Na základě produktového listu, který je dostupný zde: http://biosan.lv/files/606/PSU-20i.pdf a vysvětlení VŘ
Míchačky a třepačky, která zadavatel obdržel, hodnotící komise vyhodnotila uchazečem nabízenou položku č. 1
jako nevyhovující, neboť nesplnila podmínku č. 1.4, 1.5, která je stanovena v technické specifikaci předmětu koupě.
Zadavatel požadoval v bodě č. 4: „Kapacita třepací desky pro uložení 250ml baněk – min. 20 baněk“
Uchazeč nabídl třepací desku pro orbitální třepačku do inkubátorů 1. typu s kapacitou max. 16 baněk o
obsahu 250 ml
Zadavatel požadoval v bodě č. 5: „Vhodné pro kontinuální provoz“
Uchazeč nabídl orbitální třepačku do inkubátorů 1. typu, jejíž kontinuální provoz je omezen max. 168
hodinami.
Uchazečem nabídnutá položka č. 1 (Orbitální třepačka do inkubátorů 1. typu) tedy nesplnila podmínky stanovené
zadavatelem.
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B) Na základě produktového listu, který je dostupný zde: http://biosan.lv/files/605/PSU-10i.pdf a vysvětlení VŘ
Míchačky a třepačky, která zadavatel obdržel, hodnotící komise vyhodnotila uchazečem nabízenou položku č. 2
jako nevyhovující, neboť nesplnila podmínku č. 2.4, 2.5, která je stanovena v technické specifikaci předmětu koupě.
Zadavatel požadoval v bodě č. 4: „Kapacita třepací desky pro uložení 250ml baněk – min. 10 baněk“
Uchazeč nabídl třepací desku pro orbitální třepačku do inkubátorů 2. typu s kapacitou max. 12 baněk o
obsahu 100-150 ml.
Zadavatel požadoval v bodě č. 5: „Vhodné pro kontinuální provoz“
Uchazeč nabídl orbitální třepačku do inkubátorů 2. typu, jejíž kontinuální provoz je omezen max. 168
hodinami.
Uchazečem nabídnutá položka č. 2 (Orbitální třepačka do inkubátorů 2. typu) tedy nesplnila podmínky stanovené
zadavatelem.
C) Na základě vysvětlení VŘ Míchačky a třepačky, které zadavatel obdržel, hodnotící komise vyhodnotila
uchazečem nabízenou položku č. 3 jako nevyhovující, neboť nesplnila podmínku č. 3.4, která je stanovena
v technické specifikaci předmětu koupě.
Zadavatel požadoval v bodě č. 4: „Kapacita třepací desky pro uložení 250ml baněk – alespoň 12 baněk“
Uchazeč nabídl třepací desku pro orbitální třepačku do inkubátorů se zvýšenou koncentrací CO2 s kapacitou
max. 12 baněk o obsahu 125ml.
Uchazečem nabídnutá položka č. 3 (Orbitální třepačka do inkubátorů 2. se zvýšenou koncentrací CO2) tedy
nesplnila podmínky stanovené zadavatelem.

Tato nabídka je tedy pro zadavatele nepřijatelná a hodnotící komise byla povinna tuto nabídku z hodnocení vyřadit.

V Brně dne 17. 04. 2014

Michal
Marek

Digitálně podepsal Michal Marek
DN: c=CZ, o=Centrum výzkumu
globální změny AV ČR, v.v.i. [IČ
67179843], ou=5032, cn=Michal
Marek, serialNumber=P43242,
title=statutární zástupce
Datum: 2014.04.17 09:45:32
+02'00'

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
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