Písemná zpráva zadavatele
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:

„Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – 2x
Přístrojová lymfodrenáž - II“
1.

Označení zadavatele a jeho zástupce:

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446, 547 01 Náchod
26000202
Ing. Ivana Urešová, MBA, předsedkyně představenstva

Zástupce zadavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

2.

Centrum evropského projektování a. s.
Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03
27529576
Ing. Iva Krunčíková, prokuristka
Ing. Jiří Včeliš
+420 499 420 405
vcelis@cep-rra.cz

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – 2x Přístrojová lymfodrenáž II“, je dodávka a instalace 2 (dvou) kusů nové, dosud nepoužité přístrojové lymfodrenáže pro Oblastní
nemocnice Náchod a.s.

3.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku:
Kupní smlouva byla mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem uzavřena dne 01. 10. 2018, za cenu
245.180,- Kč bez DPH.

4.

Druh zadávacího řízení:
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zahájená dle § 56 ZZVZ v otevřeném řízení.
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5.

Označení účastníků zadávacího řízení:
1.
BTL zdravotnická technika, a.s.
IČ:
26884143
sídlo:
Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
doručovací adresa:
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Hodnotící kritérium:
Celková nabídková cena za předmět zakázky (hodnocena bude cena v Kč bez DPH): váha 100 %
Zadavatel obdržel jedinou nabídku, a proto nehodnotil nabídky dle hodnotících kritérií.

6.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Vybraný dodavatel nebude pro plnění zakázky využívat poddodavatele:

7.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Nepoužito.

8.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.

9.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Nerelevantní.

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Nabídky byly podávány v listinné podobě. Ostatní komunikace mezi zadavatelem a účastníky byla
vedena elektronickými prostředky nebo osobně. Na zadavatele se nevztahuje povinnost dle ustanovení
§ 211 odst. 3 ZZVZ, které má odloženou účinnost.
12. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
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13. Odůvodnění postupu nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:
V rámci projektu: „Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení“, Reg. číslo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001514,(spolufinancováno Evropskou unií z Integrovaného regionálního
operačního programu),
zadavatel rozdělil předmět koupě /projektu/ na několik nadlimitních otevřených řízení na dodávky dle
ZZVZ, dle druhu zdravotnického přístroje. Další dělení zakázky by bylo neefektivní a nehospodárné.
14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.3 ZZVZ.

V Hradci Králové dne

29. 10. 2018

Ing.
Jiří
Včeliš

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Včeliš
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-27529576,
o=Centrum evropského
projektování a.s. [IČ
27529576], ou=5, cn=Ing.
Jiří Včeliš, sn=Včeliš,
givenName=Jiří,
serialNumber=P323527
Datum: 2018.10.29
06:40:39 +01'00'

………………………………………………..
Ing. Jiří Včeliš
Centrum evropského projektování a. s.
oprávněná osoba zástupce zadavatele
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