Písemná zpráva zadavatele
vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též
jen „ZZVZ“ nebo „zákon“),
o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa –
dodávka vybavení - zastavěný nábytek“
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

Královéhradecký kraj

Sídlo:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO:

70889546

Zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. – hejtmanem Královéhradeckého kraje
2. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zastavěného vybavení tj. pracovní linky,
recepční a pracovní pulty, vestavěné skříně, mycí komplety a ochranná madla a poskytnutí
souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo
určení dle pokynů kupujícího.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými
parametry je uvedena v projektové dokumentaci s názvem MODERNIZACE A DOSTAVBA
OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA obsahující technickou specifikaci
veřejné zakázky, zpracovaná společností JIKA - CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec
Králové, IČ 259 17 234.
Na přípravě zadání se podílel budoucí uživatel vybavení - Oblastní nemocnice Náchod a.s.,
Purkyňova 446, 547 01 Náchod, IČ 260 00 202.
Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je:
a) Zpracování harmonogramu realizace jednotlivých dodávek a prací s
podrobným postupem realizace včetně plánu odzkoušení a zprovoznění
všech dodávek, který bude projednán a dohodnut mezi zadavatelem a
dodavatelem do 2 týdnů od doručení výzvy k plnění.
b) Zpracování výrobní dokumentace vybavení včetně detailů s ozn. PU01,
PU02, PU03, PU04, PU06, PU07, PU08, PU09, která bude projednána a
dohodnuta mezi zadavatelem a dodavatelem do 3 týdnů od doručení výzvy
k plnění. Dokumentace bude vypracována a předána v písemné (ve 3 paré) a
jednou krát v elektronické podobě ve formátu PDF.
c) Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace obsahující
uživatelské příručky k dodávanému zboží včetně doporučení postupu
údržby, příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě k dodanému zboží.
Veškerá dokumentace bude vypracována a předána v písemné (ve 3 paré) a
jednou krát v elektronické podobě ve formátu PDF.
d) Další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění
neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále:
- dopojení pracovních linek na rozvody TZB (zejména dřezů a umyvadel);
- veškerá potřebná koordinace a vstřícná součinnost dodavatele s dalšími
dodávkami, případně stavebními pracemi zadavatele v místě plnění dle
požadavků pověřených osob na straně zadavatele;
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- povinnost na své náklady všechny konstrukce a zařízení novostavby, které by
mohly být při zabudování předmětu veřejné zakázky poškozeny nebo
znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou folií) a
toto bezprostředně po zabudování na vlastní náklady odstranit;
- udržování pořádku v místě plnění a po skončení zabudování a dodání
předmětu veřejné zakázky provést úklid místa plnění a uvést ho do
původního stavu;
- ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno.
- zaměření jednotlivých kusů zboží v místě umístění tak, aby zboží bylo možné
umístit v místě umístění dle požadavků zadavatele s ohledem na prováděné
stavební práce v rámci předmětného projektu.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV
39122100-4

Skříně

39134100-1

Počítačové stoly

39141200-4

Pracovní plochy

39141300-5

Kuchyňské skříňky

39141400-6

Kuchyňské linky

39143121-0

Šatní skříně

39151200-7

Pracovní stoly

39151300-8

Modulový nábytek

39156000-0

Nábytek pro haly a recepce

3. Cena sjednaná ve smlouvě:
7 661 597,00 Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení:
nadlimitní otevřené řízení
5. Označení účastníků zadávacího řízení:
Seznam podaných nabídek:
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Číslo
nabídky

1

2

3

4

5

6

7

8

Obchodní firma a sídlo účastníka

FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2a, 747 11
Kozmice

KANONA a.s., Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00
Praha 4

NOVATRONIC, s.r.o., U potoka 1307/10, 787 01
Šumperk

KASCH - interiér s.r.o., Jaromíra Šamala 318/10,
Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

EXBYDO s.r.o., Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

Jaromír Weiss, Ostrava, Martinov, K Tobulkám
3246/3

INVISTA Craft s.r.o., 4. května 870, 755 01 Vsetín

Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadní
1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČO

Datum a čas podání

43964532

25.02.2020 10:54:18

04163664

26.02.2020 11:12:19

62302701

26.02.2020 11:45:53

26831724

26.02.2020 15:00:09

62497791

27.02.2020 08:16:56

14579987

27.02.2020 08:19:57

47973749

27.02.2020 08:24:38

00030520

27.02.2020 08:39:49

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Zadavatel rozhodl v souladu s § 48 odst. 4 a § 113 odst. 6 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, o vyloučení účastníka INVISTA Craft s.r.o.,
4. května 870, 755 01 Vsetín, IČO 47973749, nabídková cena 6 885 504,00 Kč bez DPH, ze
zadávacího řízení, neboť nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna a zároveň z objasnění mimořádně
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nízké nabídkové ceny vyplývá, že neobsahuje potvrzení skutečností podle § 113 odst. 4
zákona.
V nabídce účastníka INVISTA Craft s.r.o. byl předložen seznam významných dodávek, ze
kterého ale vyplývá, že hodnota významných dodávek je uváděna včetně DPH, a zároveň
tak není jasné, zda jsou referenční zakázky v zadavatelem požadované výši, požadavek
zadavatele byl na uvedení hodnoty bez DPH. Dodavatel byl tedy vyzván k objasnění této
skutečnosti.

Dále byl dodavatel požádán, v souladu s ust. § 113 zákona, o písemné zdůvodnění způsobu
tvorby mimořádně nízké nabídkové ceny u následujících položek:
Všechny tyto prvky jsou naceněné 7214 Kč, přičemž tržní cena tomu neodpovídá:

54 K

766054

VV

55 K

766055

VV

56 K

766056

VV

57 K

VV

766057

Dodávka a montáž pultu sester do tvaru U
dle
tabullky
D.2001.18
Kusovník ks
zastavěného nábytku

1,000

"schema PU06" 1

1,000

Dodávka a montáž pultu sester dle
tabullky D.2001.18 Kusovník zastavěného ks
nábytku

2,000

"schema PU07" 2

2,000

Dodávka a montáž pultu sester dle
tabullky D.2001.18 Kusovník zastavěného ks
nábytku

3,000

"schema PU08" 3

3,000

Dodávka a montáž pultu sester dle
tabullky D.2001.18 Kusovník zastavěného ks
nábytku

1,000

"schema PU09" 1

1,000
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Výzva k objasnění a k písemnému zdůvodnění způsobu tvorby mimořádně nízké nabídkové
ceny (MNNC) podle § 46 a § 113 zákona byla účastníkovi odeslána prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK dne 28. 2. 2020, na tuto žádost účastník neodpověděl, komise
se následně rozhodla, že účastník bude vyzván opakovaně a dne 4. 3. 2020 byla odeslána
opakovaná žádost o objasnění a k písemnému zdůvodnění způsobu tvorby MNNC. Ve lhůtě
doručil účastník své vyjádření, ve kterém uvedl, že v prokázaní tech. kvalifikace a předložení
referencí došlo k formální chybě a uvedené částky odpovídají cenám bez DPH, což lze
doložit. Dále však účastník uvedl, že uvedené položky (54,55,56,57) nebyly v rámci celé
sestavy pronásobeny (rozpočtář kalkuloval pouze za cenu jednoho prvku v rámci celé
sestavy) a nelze je za takovou cenu dodat.
Účastník ve své odpovědi dále nepotvrdil skutečnosti podle § 113 odst.4 zákona.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:

Vybraným dodavatelem je KASCH - interiér s.r.o., Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou,
725 25 Ostrava, IČO 26831724, s nabídkovou cenou 7 661 597,00 Kč bez DPH, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a který po posouzení splnění podmínek účasti splnil
zákonem a zadavatelem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení, s ohledem na vyloučení
účastníka s nabídkou č. 7 - INVISTA Craft s.r.o., 4. května 870, 755 01 Vsetín, IČO 47973749,
nabídková cena 6 885 504,00 Kč bez DPH.
Výsledek hodnocení:
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Číslo

Pořadí

nabídky

nabídky

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Obchodní firma a sídlo účastníka

FORM, spol. s r.o., Poručíka Hoši 512/2a, 747 11
Kozmice

7.

KANONA a.s., Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00
Praha 4

8.

NOVATRONIC, s.r.o., U potoka 1307/10, 787 01
Šumperk

2.

KASCH - interiér s.r.o., Jaromíra Šamala 318/10,
Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

3.

EXBYDO s.r.o., Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

5.

Jaromír Weiss, Ostrava, Martinov, K Tobulkám
3246/3

1.

INVISTA Craft s.r.o., 4. května 870, 755 01 Vsetín

6.

Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadní
1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

IČO

Nabídková cena bez
DPH

43964532

8 333 718

04163664

8 440 550

62302701

9 368 141

26831724

7 661 597

62497791

8 123 098

14579987

8 349 000

47973749

6 885 504

00030520

8 395 320

Označení poddodavatele:
Prohlášení, že poddodavatele nevyužije.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:
Nepoužito.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
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Nepoužito.
11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:

Jiné komunikační prostředky nebyly použity.

13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil dále na části, jelikož by to vzhledem
k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této
zakázky je dodání druhově a funkčně stejně určených zařizovacích předmětů, přičemž různé
druhy vybavení již jsou soutěženy v samostatných celcích v nadlimitním režimu, podle
dílčích funkčních celků.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 ZZVZ:
Nepoužito.
V Hradci Králové dne 21. 4. 2020

Královéhradecký kraj
JUDr. Jana Mitrović
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření
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