Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377

e-mail:posta@sukl.cz
web: www.sukl.cz

Zpráva zadavatele o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

VZ33/2012
„Nákup vysokotlakého vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC)““
Evidenční číslo VZ: 7202010011551

1. Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel
Název:
Adresa:
IČO:
Zastoupený:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
00023817
MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel

2. Předmět zakázky
Předmětem plnění je dodávka vysokotlakého vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) s příslušenstvím
(PC s ovládacím softwarem), zaučení obsluhy, záruční a pozáruční servis přístroje.
3. Přehled uchazečů
Své nabídky předložili tito uchazeči:
 HPST, s.r.o., Písnická 372/20, 142 00 Praha 4, IČ: 25791079
4. Identifikační údaje zájemců a uchazečů, jež byli vyloučení z účasti v zadávacím řízení, a odůvodnění jejich
vyloučení
Z účasti v zadávacím řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.
5. Identifikační údaje vybraného uchazeče
Zakázka byla přidělena uchazeči:
Název: HPST, s.r.o.
Adresa: Písnická 372/20, 142 00 Praha 4
IČ:
25791079
6. Cena sjednaná ve smlouvě
Celková cena zakázky sjednaná v kupní smlouvě ze dne 29.6.2012 je 1 965 105,95 Kč bez DPH.
7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Vzhledem k tomu, že byla předložena pouze jedna nabídka, postupovala hodnotící komise podle § 79 odst. 6 zákona
a nabídka uchazeče HPST nebyla hodnocena podle kritérií stanovených v odstavci 10.1 zadávací dokumentace. U
nabídky bylo posouzeno splnění zákonných požadavků a požadavků stanovených zadávací dokumentací na předmět
zakázky a bylo konstatováno, že nabídka uchazeče HPST stanovené požadavky splnila.
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V bodě 7.4 zadávací dokumentace byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena na 2 000 000,- Kč bez
DPH. Uchazeč HPST předložil nabídku, ve které je cena za plnění předmětu stanovena na 1 965 105,94,- Kč bez
DPH, tj. odpovídá ceně stanovené v zadávací dokumentaci.
Farmaceutické firmy, čili Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) regulované subjekty, při propouštění
léčivých přípravků na trh postupně při kontrole léčivých přípravků přecházejí na modernější a úspornější techniku
HPLC, tzv. UPLHC (UPLC). Jedná se o vysokotlakou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, která má mnoho
výhod proti klasické HPLC instrumentaci (např. menší spotřeba rozpouštědel, je šetrnější k životnímu prostředí,
dochází ke zkrácení doby analýz). Aby byl SÚKL schopen reprodukovat metody držitelů registračních rozhodnutí pro
zkoušení obsahu léčivé látky a především čistoty léčivých přípravků, je nezbytné, aby měl srovnatelné přístrojové
vybavení. Přístroj je potřebný zejména ke kontrole nově zaregistrovaných léčivých přípravků případně léčivých látek a
v neposlední řadě i při řešení závad v jakosti obchodovaných léčivých přípravků. Kontrolní činnost odboru laboratorní
kontroly vychází ze zákona o léčivech.
Vzhledem k požadovaným špičkovým technickým parametrům nabízeného přístroje s přihlédnutím ke znalosti
obdobných přístrojů a jejich obvyklé pořizovací ceně došla hodnotící komise k závěru, že nabízená cena je pro
přístroj s požadovanými technickými parametry cenou průměrnou a tedy obvyklou a komise doporučuje realizovat
pořízení daného přístroje.

8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu
Žádný uchazeč nebyl vyloučen pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

V Praze dne 3.7.2012
Zpracoval: Ing. Karel Kettner
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