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ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘíZENí

Veřejná

Laminární box

zakázka

České vysoké učení technické v Praze , Fakulta

Zadavatel
Způsob

zadán í

biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105,
272 01 Kladno
zakázka malého rozsahu

Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo přidělení výše uvedené
veřejné zakázky na služby zadané ve výběrovém řízení pro zakázku malého rozsahu
níže uvedenému uchazeči.

Identifikační

I.

údaje

uchazeče:

Obchodní firma nebo název: BIOTECH a.s.
Sídlo : Služeb 4, 108 52 Praha 10
IČO : 25664018
DiČ : CZ25664018

II.

Údaje a hodnoty z nabídky vybraného uchazeče, které byly předmětem
hodnocení

a) Název hodnoceného kritéria

Výše nabídkové ceny

váha 65%

V tomto kritériu se hodnotila pouze absolutní výše nabídkové ceny. Každá hodnocená
nabídka získala bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 65 a poměru hodnoty
nejvhodnější - nejnižší nabídky k hodnocené nabídce.
V tomto hodnoceném kritériu se umístil uvedený
bodů .

uchazeč

na 1.

místě

a získal 65
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b) Název hodnoceného kritéria

Délka

záruční

doby

váha 35%

V tomto kritériu se hodnotila délka záruky v měsících. Každá hodnocená nabídka
získala bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 35 a poměru hodnoty hodnocené
nabídky k nabídce s nejvýhodnější - nejvyšší hodnoty.
V tomto hodnoceném kritériu se uvedený uchazeč umístil
International s.r .o. na 1. místě a získal 35 bodů .

III.

Odůvodnění

zadání

veřejné

zakázky

uchazeči

shodně

s firmou VWR

a odmítnutí ostatních

uchazečů

výsledku hodnocení členů hodnotící komise byla jako ekonomicky
vybrána nabídka uchazeče BIOTECH a.s. Uchazeč ve své nabídce
dokladuje nejnižší nabídkovou cenu a (shodně s dalším uchazečem - firmou VWR
International s.r .o.) také nejdelší záruční dobu . Nabídky ostatních uchazečů jsou
hodnotící komisí hodnoceny jako méně výhodné , neboť v rozhodující míře nedosahují
hodnot srovnatelných s ekonomicky nejvhodnější nabídkou.
Na

základě

nejvhodnější

IV.

Vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů
Róřaďí~r1aljíďekTostatníctiiuct1azeéů

Pořadí

nabídky po
hodnocení
2.

IČ

Obchodní firma

1034731

VWR International s.r.o.

3.
Nabídky byly na základě hodnocení hodnotící komise
celkového pořadí hodnocených nabídek.

seřazeny

do níže uvedeného
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v.

Hodnotící komise

Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise v ruze uvedeném složení. Všichni
členové hodnotící komise učinili čestné prohlášení o své nepodjatosti a o tom, že se
nepodíleli na zpracování žádné nabídky .
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V

Kladně

1.

Ing. Šárka Vand rová

2.

Mgr. Radek

3.

Inq. Roman Potůček

Macháň

dne 6. 12. 2011
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Zpracoval :

Ing. Roman Potůček
Schvá lil:
d

