Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

Výběrové řízení: „Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARSCoV-2, MERS, EBOLA“

Zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, platnost od 10.1.2020

A) Název, sídlo, IČ zadavatele
I

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zápis v OR:
Osoba oprávněná jednat:
(dále jen „zadavatel“)

II

LOMINA Superbio a.s.
07420099
CZ07420099
Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Spisová značka B 23778 vedená u Městského soudu v Praze
Michal Horáček, statutární ředitel

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCE A KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

Obchodní firma:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
Zápis v OR:
Osoba oprávněná jednat:
E-mail:
Telefon:
(dále jen „zástupce“)

RPA Tender, s.r.o.
29367107
CZ29367107
Starobrněnská 690/20, Brno-město, 602 00 Brno
třída Kpt. Jaroše 13, 602 00 Brno
Spisová značka C 75877 vedená u Krajského soudu v Brně
Ing. Petr Kolář, jednatel
verejne-zakazky@rpa.cz
+420 737 394 244

B) Název projektu

Výroba immunochromatografických testů protilátek SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS, EBOLA

C) Předmět zakázky
Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku rozdělenou na čtyři části. Předmět veřejné zakázky včetně
technických parametrů je podrobněji definován v přílohách zadávací dokumentace. Předmětem
veřejné zakázky bylo pořízení :





Dodávka dispenzoru chemických látek pro nanášení reakčních vrstev a nástřik konjugátu a
laminátoru chromatografického panelu v první části veřejné zakázky.
Dodávka dvou kusů termo-transferové tiskárny etiket v druhé části veřejné zakázky.
Dodávka řezacího modulu chromatografického panelu, uzavíracího listu plastových karet a
průběžného svářecího stroje ve třetí části veřejné zakázky
Dodávka komorového stroje pro balení do smrštitelné fólie ve čtvrté části veřejné zakázky.

D) Datum odeslání a datum zveřejnění oznámení, konečné datum předkládání nabídek
Datum zveřejnění na profilu zadavatele: 7. 10. 2020
Konečné datum předkládání nabídek: 23. 10. 2020 do 10:00
Otevírání obálek: 23. 10. 2020 v 10:05
E) Seznam doručených nabídek
Nabídka
DATECO Services s.r.o.
Praha 4 – Nusle, Nuselská 210/50,
PSČ: 140 00
IČ: 28425138
TART, s.r.o.
Vinohradská 366/91, Černovice,
618 00 Brno
IČ: 46901876

Část zakázky

Rozhodné údaje pro
hodnocení

Druhá část

Nabídková cena 1 777 EUR bez
DPH

Čtvrtá část

Nabídková cena 1 617 EUR bez
DPH

Nabídková cena pro první část:
New rapid test materials Co., Ltd
126 000 EUR bez DPH
1#, No. 8 street, Dongzhou
Nabídková cena pro druhou
První část, druhá část, třetí část
Industrial Zone, Fuyang District,
část: 2 600 EUR bez DPH
Hangzhou 311401, Zhejiang, China
Nabídková cena pro třetí část:
140 000 EUR bez DPH
F) Popis způsobu a odůvodnění hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to v každé jednotlivé části zakázky
zvlášť. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny v EUR
bez DPH.
První část veřejné zakázky: Dodávka dispenzoru chemických látek pro nanášení reakčních vrstev a
nástřik konjugátu a laminátoru chromatografického panelu
Nabídka

Nabídková cena v EUR bez
DPH

Konečné pořadí

New rapid test materials Co., Ltd
1#, No. 8 street, Dongzhou
Industrial Zone, Fuyang District,
Hangzhou 311401, Zhejiang, China

Nabídková cena 126 000 EUR
bez DPH

1.

Druhá část veřejné zakázky: Dodávka dvou kusů termo-transferové tiskárny etiket
Nabídka

Nabídková cena v EUR bez
DPH

Konečné pořadí

DATECO Services s.r.o.
Praha 4 – Nusle, Nuselská 210/50,
PSČ: 140 00
IČ: 28425138

Nabídková cena 1 777 EUR bez
DPH

1.

New rapid test materials Co., Ltd
1#, No. 8 street, Dongzhou
Industrial Zone, Fuyang District,
Hangzhou 311401, Zhejiang, China

Nabídková cena 2 600 EUR bez
DPH

2.

Třetí část veřejné zakázky: Dodávka řezacího modulu chromatografického panelu, uzavíracího listu
plastových karet a průběžného svářecího stroje
Nabídka

Nabídková cena v EUR bez
DPH

Konečné pořadí

New rapid test materials Co., Ltd
1#, No. 8 street, Dongzhou
Industrial Zone, Fuyang District,
Hangzhou 311401, Zhejiang, China

Nabídková cena 140 000 EUR
bez DPH

1.

Čtvrtá část veřejné zakázky: Dodávka komorového stroje pro balení do smrštitelné fólie
Nabídka

Nabídková cena v EUR bez
DPH

Konečné pořadí

TART, s.r.o.
Vinohradská 366/91, Černovice,
618 00 Brno
IČ: 46901876

Nabídková cena 1 617 EUR bez
DPH

1.

Nejvýhodnější v první části veřejné zakázky je nabídka účastníka New rapid test materials Co., Ltd.
Tato nabídka bude dále posouzena z hlediska souladu nabídky se zadávací dokumentací.

Nejvýhodnější v druhé části veřejné zakázky je nabídka účastníka DATECO Services s.r.o. Tato
nabídka bude dále posouzena z hlediska souladu nabídky se zadávací dokumentací.

Nejvýhodnější ve třetí části veřejné zakázky je nabídka účastníka New rapid test materials Co., Ltd.
Tato nabídka bude dále posouzena z hlediska souladu nabídky se zadávací dokumentací.

Nejvýhodnější ve čtvrté části veřejné zakázky je nabídka účastníka TART, s.r.o. Tato nabídka bude
dále posouzena z hlediska souladu nabídky se zadávací dokumentací.

G) Posouzení splnění účasti u jednotlivých částí veřejné zakázky
Posouzení splnění účasti u první část veřejné zakázky: Dodávka dispenzoru chemických látek pro
nanášení reakčních vrstev a nástřik konjugátu a laminátoru chromatografického panelu
Zadavatel posoudil nabídku uchazeče New rapid test materials Co., Ltd. a konstatuje, že technické
podmínky pro první část veřejné zakázky byly splněny. Uchazeč splnil minimální požadavky na
technické parametry, nebo nabídl výhodnější parametry. Kvalifikaci pro tuto část veřejné zakázky
zadavatel v zadávací nepožadoval. Nabídka neobsahuje návrh smlouvy o dílo se zakomponovanými
body dle článku VII zadávací dokumentace a uchazeč byl dne 12.11.2020 byl vyzván k doplnění
nabídky a doložení podepsané smlouvy v souladu s článkem X zadávací dokumentace. Uchazeč dne
6.1.2021 doložil vše požadované a jeho nabídka může být označena za úplnou

Posouzení splnění účasti u druhé část veřejné zakázky: Dodávka dvou kusů termo-transferové
tiskárny etiket.
V průběhu posouzení jednotlivých nabídek byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávací
dokumentaci. Zadavatel nevhodně specifikoval předmět veřejné zakázky a s ohledem na technické
zadání není zajištěna kompatibilita s dalšími částmi veřejné zakázky v rozsahu a kvalitě, která je
potřebná pro splnění účelu výrobní linky. Z tohoto důvodu zadavatel dne 12.11.2020 rozhodl o
zrušení této části veřejné zakázky a aktuálně připravuje novou opakovanou veřejnou zakázku
s obdobným předmětem plnění.
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Zadavatel posoudil nabídku uchazeče New rapid test materials Co., Ltd. a konstatuje, že technické
podmínky pro první část veřejné zakázky byly splněny. Uchazeč splnil minimální požadavky na
technické parametry, nebo nabídl výhodnější parametry, než požadované. Kvalifikaci pro tuto část
veřejné zakázky zadavatel v zadávací nepožadoval. Nabídka neobsahuje návrh smlouvy o dílo se
zakomponovanými body dle článku VII zadávací dokumentace a uchazeč byl dne 12.11.2020 byl
vyzván k doplnění nabídky a doložení podepsané smlouvy v souladu s článkem X zadávací
dokumentace. Uchazeč dne 6.1.2021 doložil vše požadované a jeho nabídka může být označena za
úplnou

Posouzení splnění účasti u čtvrté části veřejné zakázky: Dodávka komorového stroje pro balení do
smrštitelné fólie

Zadavatel posoudil nabídku uchazeče TART, s.r.o. a konstatuje, že technické podmínky pro čtvrtou
část veřejné zakázky nebyly splněny. Uchazeč nesplnil požadavky na technické parametry v na
automatickou kontrolu, nebo nabídl výhodnější parametry, než požadované.
Z tohoto důvodu zadavatel dne 12.11.2020 rozhodl o zrušení této části veřejné zakázky a aktuálně
připravuje novou opakovanou veřejnou zakázku s obdobným předmětem plnění
H) Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění/objasnění nabídky
Zadavatel vyzval k doplnění nabídky účastníka uchazeče New rapid test materials Co., Ltd viz část G)
tohoto protokolu

I) Seznam vyřazených nabídek
Žádná z nabídek nebyla vyřazena
J) Hodnotící komise

Hodnotící komise nebyla ustanovena. Hodnocení provedl zadavatel

K) Výsledek posouzení kvalifikace

Zadavatel nepožadoval prokázání jakékoliv kvalifikace. Zadavatel ověřil a neidentifikoval mimořádně
nízkou nabídkovou cenu

L) Výsledek hodnocení
Vítěznou nabídkou pro první část: „dodávka dispenzoru chemických látek pro nanášení reakčních
vrstev a nástřik konjugátu a laminátoru chromatografického panelu“ se stala nabídka společnosti
New rapid test materials Co., Ltd

Vítěznou nabídkou pro třetí část: „dodávka řezacího modulu chromatografického panelu, uzavíracího
lisu plastových karet a průběžného svářecího stroje“ se stala nabídka společnosti New rapid test
materials Co., Ltd

M) Souhlas zadavatele a čestné prohlášení
Já, Michal Horáček, souhlasím s výsledkem hodnocení a výběrem vítězného dodavatele dle bodu L)
tohoto protokolu.

Během výběrového řízení jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mi bránila uzavřít smlouvu.

Čestně prohlašuji, že jako zadavatel nejsem ve střetu zájmů dle bodu 54) pravidel pro výběr
dodavatele

Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádných z níže uvedených skutečností:


na zpracování vítězné nabídky se podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu
zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídícího či kontrolního orgánu zadavatele, člen
realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání
předmětného výběrového řízení;



zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního
vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, je s vítězným účastníkem ve
sdružení;



zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního
vztahu podílela na zadání předmětného výběrového řízení, je poddodavatelem vítězného
účastníka.

Dále prohlašuji, že jsem se zdržel jakéhokoliv jednání, jež by mohlo vést ke střetu zájmu při zadávání
a realizaci zakázek a to zejména v okamžiku tvorby zadávací dokumentace, při hodnocení nabídek, při
podpisu smlouvy. Tzn., že z rodinných důvodů, důvodů citových vazeb (osoba blízká dle § 22 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), z důvodů hospodářského zájmu (ekonomicky propojené subjekty
tj. partnerský nebo propojený podnik dle Definice malého a středního podniku vymezené v příloze č.
1 Nařízení komise (ES) č. 651/2014), nebo z důvodu jiného společného zájmu nebyl ohrožen
nestranný a objektivní výkon činnosti zadavatele při zadávání zakázek.
Jméno a příjmení

Michal Horáček

Podpis

Michal
Horáček

Digitálně podepsal
Michal Horáček
Datum: 2021.01.09
05:13:47 +01'00'

