Písemná zpráva zadavatele
vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též jen „ZZVZ“),
o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka
chladniček na léky“
zadávané v otevřeném nadlimitním řízení
1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Královéhradecký kraj
Sídlo:
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:
708 89 546
Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem – hejtmanem Královéhradeckého kraje
2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka chladniček na léky a poskytnutí
souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i
doprava zboží do místa plnění, jeho montáž, instalaci na místo určení dle pokynů
kupujícího a dále provedení funkčních zkoušek (validace, kalibrace).
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními
technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace:
a) Projektová dokumentace: MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ
NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA a technická specifikace veřejné
zakázky - D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení –
elektrozařízení III
b) Soupis dodávek.
Předmět dodávky dle přílohy č. 1 zadávacích podmínek je dále podrobně specifikován
Přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy.
Umístění zboží je uvedeno v Příloze č. 3 zadávacích podmínek – Tabulka vybavení po
místnostech.
Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je:
a) 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.
b) Další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění
neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.
c) Předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace po dobu záruky

Součástí předmětu veřejné zakázky je dále:
- veškerá potřebná koordinace a vstřícná součinnost dodavatele s dalšími
dodávkami, případně stavebními pracemi zadavatele v místě plnění dle
požadavků pověřených osob na straně zadavatele;
- 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.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV
39711130-9-Chladničky
3. Cena sjednaná ve smlouvě:
768 770,- Kč bez DPH
4. Druh zadávacího řízení:
Otevřené nadlimitní řízení
5. Označení účastníků zadávacího řízení:
Byla podána 1 nabídka.
Číslo
nabídky
1E

Obchodní firma a sídlo
účastníka
KESA s.r.o., Smetanova 846,
539 73 Skuteč

IČO
252 85 017

Nabídková cena
v Kč bez DPH
768 770,-

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:
Nikdo nebyl vyloučen.
7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru:
KESA s.r.o., IČO 252 85 017, Smetanova 846, 539 73 Skuteč, nabídková cena
768 770,- Kč bez DPH.
Hodnoticí kritérium
Nabídky měly být hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídky měla být hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
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Předmětem hodnocení je celková nabídková cena veřejné zakázky v korunách
českých (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH), uvedená v krycím listu
nabídky.
Jako nejvýhodnější měla být vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Nabídky na dalších místech měly být seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší
po nejvyšší, přičemž nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou měla být nabídkou nejméně
výhodnou.
S ohledem na to, že zadavatel obdržel pouze jedinou nabídku, v souladu s § 122 odst.
2 zákona neprovedl hodnocení.
8. Označení poddodavatele:
Bez poddodavatelů.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu:
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Nepoužito.
12. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
13. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky
namísto elektronických prostředků:
Jiné komunikační prostředky při podání nabídky použity nebyly, podání nabídek bylo
prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje EZAK.
14. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
15. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:
Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem
k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné.
16. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78
odst. 3 ZZVZ:
Nepoužito.
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V Hradci Králové dne 19. 1. 2021
podepsal
Mgr. Jitka Digitálně
Mgr. Jitka Bučková
2021.01.19
Bučková Datum:
15:09:59 +01'00'

……………………….
Královéhradecký kraj
Mgr. Jitka Bučková

oddělení veřejných zakázek
na základě pověření
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