Písemná zpráva zadavatele
vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen
zákon), o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem:

Veřejná zakázka

Dodávky medicinálních a technických plynů – Oblastní nemocnice
Náchod a. s.

Zadavatel

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO 25997556, sídlo
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Zadávací řízení

otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle § 56 a
násl. zákona

Ev. č. VVZ

Z2020-037945

a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě
•

Označení zadavatele
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
IČO 25997556
se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

•

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona (dále jen
„rámcová dohoda“) na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných
v přílohách zadávací dokumentace, po dobu čtyř let do těchto nemocnic Zdravotnického
holdingu Královéhradeckého kraje a. s.:
a) Oblastní nemocnice Náchod a.s.:
Součástí dodávky do Oblastní nemocnice Náchod a. s. je pronájem dvou středotlakých
zásobníků na kapalný kyslík za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Jeden
ze zásobníků bude v průběhu prvního pololetí 2021 demontován a nebude dále
provozován. V návaznosti na rozjezd nových pavilonů přejde dolní areál náchodské
nemocnice na zásobování kyslíkem z generátoru. Po přechodnou dobu bude zásobník
plnit funkci rezervy.
b) Nemocnice Rychnov nad Kněžnou (pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a. s.):
c) Nemocnice Jaroměř (pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a. s.):
d) Nemocnice Broumov (pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a. s.):
Součástí dodávky do Nemocnice Broumov je pronájem jednoho středotlakého zásobníku
na kapalný kyslík za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Součástí předmětu plnění jsou rovněž:


dodávka zboží s platnou revizí a atestem do místa plnění;



pronájem tlakových lahví;



pronájem středotlakých zásobníků na kapalný kyslík v nemocnicích specifikovaných
v ZD;



provádění revize a servisních prací tlakových lahví a středotlakých zásobníků na
kapalný kyslík;



dle požadavku kupujícího rozvoz tlakových lahví po areálu kupujícího;
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•

další související služby spojené s řádnou realizací dodávky zboží.

Cena sjednaná ve smlouvě
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 zákona.
Předmětem hodnocení byla celková nabídková cena předpokládané roční spotřeby
medicinálních a technických plynů včetně ročního nájemného za pronájem lahví a
středotlakých zásobníků a dalších příplatků v korunách českých (CZK) bez daně z přidané
hodnoty (DPH).
Nabídková cena účastníka, s kterým je uzavřena smlouva, je 4.443.264,00 Kč bez DPH.
Kupní cena jednotlivé dílčí dodávky zboží bude vypočtena podle skutečně kupujícímu
dodaného množství jednotlivých položek zboží dle jednotkových cen.

b) Použitý druh zadávacího řízení
otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle § 56 a násl. zákona
c) Označení účastníků zadávacího řízení
#

Obchodní firma, IČO, sídlo účastníka

1

Linde Gas a.s.
IČO 00011754; se sídlem U Technoplynu 1324, Kyje, 198 00 Praha 9

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Žádný z účastníků zadávacího řízení nebyl vyloučen.
e) Označení dodavatele, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru
#

Obchodní firma, IČO, sídlo účastníka

1

Linde Gas a.s.
IČO 00011754; se sídlem U Technoplynu 1324, Kyje, 198 00 Praha 9

Zadavatel stanovil, že nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti
nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky měla být hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Nabídka vybraného účastníka byla hodnocena jako nejvýhodnější podle hodnotícího kritéria.
Dodavatel zároveň splnil všechny ostatní podmínky účasti v zadávacím řízení.
f)

Označení poddodavatelů dodavatele podle písmene e)
Dodavatel nehodlá k plnění veřejné zakázky využít poddodavatele.

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení
h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
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Irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení
i)

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení

j)

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo
Irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení
l)

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Ke dni zpracování písemné zprávy zadavatele nezjistil zadavatel střet zájmů u žádné osoby.

m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na dodávky zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném
řízení. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení.
Současně probíhají další části veřejné zakázky se stejným předmětem plnění zadávané
v samostatných zadávacích řízeních, a to pro další dceřiné společnosti zadavatele (Oblastní
nemocnici Jičín a.s., Oblastní nemocnici Trutnov a.s. a Městskou nemocnici a.s.).
n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 zákona
Irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení

V Hradci Králové dne 4. 1. 2021

Ing. Petra
Matoušková

Digitálně podepsal Ing. Petra
Matoušková
Datum: 2021.01.04 11:25:33 +01'00'

Za zástupce zadavatele na základě pověření

strana 3 z 3

