STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Telefon: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377

E-mail: posta@sukl.cz
Web: www.sukl.cz

Písemná zpráva zadavatele
zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
k

veřejné zakázce VZ31/2019

Dodávka konopí pro léčebné použití
1. Identifikační údaje o zadavateli
Zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Spisová značka:
Číslo jednací:

Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv – organizační složka státu
Šrobárova 48, 100 41 – Praha 10,
00023817
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv
sukls320312/2019
sukl66028/2020

2. Předmět veřejné zakázky
Zákon o NL ukládá zadavateli povinnost zajistit výkup vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky konopí pro léčebné použití a vypěstovaného, sklizeného,
základně zpracovaného, baleného, uchovávaného, přepravovaného, fyzikálně zpracovaného, adjustovaného
po 10,0 g a certifikovaného v souladu s právními předpisy a podmínkami zadávací dokumentace, a to na základě
kupních smluv uzavřených na základě a v souladu s rámcovou dohodou po dobu její platnosti a účinnosti.
3. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Cena sjednaná v rámcové smlouvě ze dne 2. 3. 2020 na veřejnou zakázku je 134,00 Kč bez DPH za 1 g konopí.
4. Použitý druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka zadávaná v nadlimitním režimu prostřednictvím otevřeného zadávacího řízení.
5. Označení účastníků zadávacího řízení
1. Elkoplast Slušovice s.r.o.; se sídlem Dlouhá 134, 763 15 Slušovice, IČ: 26235757
6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího a uvedení důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen.

7. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena rámcová dohoda včetně odůvodnění jeho výběru
Vybraný dodavatel: Elkoplast Slušovice s.r.o.; se sídlem Dlouhá 134, 763 15 Slušovice, IČ: 26235757
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Odůvodnění výběru: V zadávacím řízení byl jediný účastník zadávacího řízení a zadavatel v souladu s § 122
odst. 2 zákona neprovedl hodnocení. Vybraný dodavatel splnil všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem
v zadávacím řízení.
8. Označení poddodavatele vybraného dodavatele
Poddodavatelé vybraného dodavatele:
1) E&H Services, a.s.; se sídlem Budějovická 618/53, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 24718608
2) BIOSTER, a.s.; se sídlem Tejny 621, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 49970623
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení
bez uveřejnění nebo zjednodušeného režimu
Nebylo použito jednací řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem, jednací řízení bez uveřejnění ani
zjednodušený režim.
10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Nedošlo ke zrušení zadávacího řízení.
11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
V zadávacím řízení bylo umožněno podání nabídky prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.
12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření
V zadávacím řízení nebyl zjištěn střet zájmů.
13. Odůvodnění postupu, pokud zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části
Veřejná zakázka nebyla vzhledem na její předmět rozdělená na části. Předmět veřejné zakázky tvoří
pro zadavatele jeden funkční celek, který by při rozdělení na části nepřinesl zadavateli očekávaný přínos
a nejednalo by se na základě zjištění zadavatele o hospodárný postup.
14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona
Zadavatel nepožadoval prokázání splnění ekonomické kvalifikace, tj. zadavatel nepostupoval v zadávacím řízení
podle § 78 odst. 3 zákona.
Za zadavatele:

Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka
Státního ústavu pro kontrolu léčiv
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