Zápis z vyhodnocení předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Rukavice a jednorázové OOP“,
konané dne 18. 12. 2018 v 9 hodin
Přítomni:
Za zadavatele: Šárka Horáková, zast. vedoucí útvaru zdravotní péče
Veronika Semeráková, zast. vedoucího útvaru péče o klienta, ved. oddělení 3.NP Y
Bc. Lukáš Pavel, vedoucí oddělení hygieny prostředí
Ing. Jiří Sál, referent útvaru ekonomiky
dále jen komise.
V souladu s ust. § 33 a § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel
vedl tržní konzultaci s dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých
záměrech a požadavcích.
K účasti na předběžné tržní konzultaci (dále také jen PTK) na shora uvedenou zakázku byly osloveny
níže uvedené společnosti:
Firma

Sídlo

PSČ

Kontakt

IČO

HARTMANN-RICO a.s.

Masarykovo náměstí 77,
Veverská Bítýška

664 71

petr.sedivec@hartmann.info

44947429

MAPO medical s.r.o.

Olomoucká 3896/114,
Prostějov

796 01

sblaskova@mapomedical.cz

27753760

Stamed s.r.o.

Toužimská 1705/25, Plzeň

323 00

zapletal@stamed.cz

29161941

VULKAN – Medical, a.s.

U Gumovky 439, Hrádek nad
Nisou

463 34

hochmanova@vulkanmedical.cz

27226158

Královéhradecká lékárna a.s.

Veverkova 1343/1, Hradec
Králové 2

500 02

hatlova@khl.cz

27530981

Dále byla dne 19. 11. 2018 zveřejněna výzva na profilu zadavatele k účasti zájemců na PTK. Na tuto
výzvu reagovala elektronickou komunikací přes profil společnost:
BATIST Medical a.s.

Nerudova 309, Červený
Kostelec

549 41

Bc. Kateřina Svobodová

28813936

Potencionální dodavatelé byli vyzváni k dodání vzorků a k zodpovězení těchto otázek:

Otázky k tržním konzultacím:
1) Je předložená specifikace a formulace požadavků zadavatele dostačující pro zpracování
nabídky?
Ano X Ne
2) Pokud ne, co je nezbytné doplnit pro přípravu budoucí nabídky? A v jaké úrovni detailu
specifikace?
3) Je bodové hodnocení užitné hodnoty, uvedené v předmětu veřejné zakázky, srozumitelné?
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4) Řídí se používání poptávaných předmětů nějakými zákonnými normami, podle kterých lze
upřesnit poptávané parametry?
5) Je rozsah a množství poptávaných vzorků dostačující nebo byste doporučili jinou strukturu
k ověření kvalitativních parametrů?
6) Můžete k jednotlivým druhům už nyní předložit orientační ceny?
7) V čem vidíte největší výhody vašich produktů
Odpovědi na tyto otázky měli zájemci zaslat e-mailem, datovou schránkou nebo s využitím komunikace
na profilu zadavatele v EZAKu (nebylo označeno za nutné) na adresu: ktomkova@ddhk.cz , v kopii na:
jsal@ddhk.cz v termínu do 30. listopadu 2018 do 10 hodin.
Do stanoveného termínu reagovaly všechny oslovené společnosti mimo VULKAN – Medical a.s., dodaly
vzorky k provedení testu praktického použití a ověření užitné hodnoty. Stamed s.r.o. oznámila, že se
nezúčastní. Společnost BATIST Medical a.s. dodala vzorky 7. 12. 2018.
Společnost BATIST Medical a.s. se vyjádřila jako jediná negativně na otázku č. 1 a navrhla doplnit
specifikaci o další technické parametry. Návrh této společnosti byl odeslán k vyjádření ostatním
účastníkům PTK, rozpor byl zaznamenán pouze společností HARTMANN – RICO a.s., který označil
požadavek na používání vinylových rukavic pro manipulaci s potravinami za nesprávný, protože dle
jeho názoru obecně vinylový materiál není na kontakt s potravinami vhodný. Ostatní dodavatelé mají
odlišný názor a doloží, pokud budou o to požádáni, příslušný atest.
Obdržené vzorky byly rozděleny na úseky k posouzení nejlepších užitných vlastností. Členové komise
se shodli na dalším postupu pro stanovení zadávacích podmínek budoucí veřejné zakázky malého
rozsahu. Stanovisko vychází z těchto závěrů:
- parametry předložených vzorků ukázaly nepatrné rozdíly ve vlastnostech položek 2,4,5,6,7 –
srovnatelná užitná hodnota – není nutné zařadit do bodového hodnocení kvůli kvalitě
- vzorky ústenek – položky 8, mají srovnatelnou užitnou hodnotu
- významné rozdíly v užitné hodnotě vzorků nitrilových rukavic – je nutné provést bodové hodnocení,
aby bylo zajištěno co nejobjektivnější posouzení nabídky z hlediska užitné hodnoty
- významné rozdíly v užitné hodnotě vzorků vinylových rukavic - je nutné provést bodové hodnocení,
aby bylo zajištěno co nejobjektivnější posouzení nabídky z hlediska užitné hodnoty
Po vyhodnocení odpovědí a připomínek účastníků PTK a po zhodnocení užitných vlastností doručených
vzorků je doporučeno ředitelce organizace přijmout následující postup a opatření:
1.
2.
3.
4.

Ukončit PTK a zahájit zadávací řízení na VZMR
Upřesnit specifikaci dle doporučení společnosti BATIST Medical a.s.
Tržní koš rozdělit na položky pro hodnocení užitné hodnoty a na hodnocení pouze ceny
Přeformulovat podmínky pro hodnocení nabídek na 40% podíl významu ceny za rukavice, 40%
podílu významu užitné hodnoty rukavic a 20% významu hodnoty spotřebního koše ostatních
jednorázových OOP.
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Členové komise potvrzují správnost a regulérnost předběžné tržní konzultace, což stvrzují svými
podpisy:

Rozhodnutí ředitelky:
Doporučení komise schvaluji.

(Originál s podpisy uložen u zadavatele)

