Rozhodnutí o výběru dodavatele – Oznámení o výběru dodavatele
ve smyslu ust. § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
se sídlem:
Purkyňova 446, Náchod, PSČ 547 01
IČ:
26000202
zastoupený:
RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady
(dále jen „Zadavatel“)
Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

„Pořízení Fibrobronchoskopu pro ONN
a.s. – II.“
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:
012/KS/2021/VZMR
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky:
veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
(dále též „VZ“)
Identifikační údaje o vybraném účastníkovi:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Nabídková cena:

Medinet s.r.o.
Vrchlického 334, 272 01 Kladno
47538198
179 800,- Kč bez DPH

Odůvodnění:
Zadavatel v tomto zadávacím řízení postupoval mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s interní
směrnicí Oblastní nemocnice Náchod, a.s. č. 048 – Postup při zadávání veřejných zakázek.
Za účelem hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení zadavatele
jmenoval 3 (tři) členy hodnotící komise (dále jen „komise“).
Po ukončení otevírání nabídek v elektronické podobě, podané prostřednictvím profilu
zadavatele E-ZAK, komise přistoupila nejprve k hodnocení nabídek, v souladu s ustanovením
článku 8 zadávací dokumentace, kde bylo zadavatelem stanoveno jediné hodnotící kritérium
ekonomická výhodnost nabídky, a to podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý
předmět plnění veřejné zakázky. Na základě tohoto hodnotícího kritéria stanovila komise
pořadí nabídek následovně:
Číslo
nabídky

Účastník

1.

Medinet s.r.o.

IČ

Datum přijetí

47538198 03. 04. 2021

1

Nabídková cena
bez DPH v Kč
179 800,-

Pořadí
2.

2.

Olympus
Czech Group,
s.r.o., člen
koncernu

27068641 06. 04. 2021

160 000,-

1.

Komise provedla hodnocení dle stanoveného kritéria, a to pouze na základě nejnižší celkové
nabídkové ceny v Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že účastník s nejnižší nabídkovou
cenou, společnost Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, byl v rámci posouzení jeho
předložené nabídky vyloučen za zadávacího řízení, došlo následně k posouzení nabídky
účastníka Medinet s.r.o., který byl v rámci hodnocení druhý v pořadí.
Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení dospěla komise k závěru,
že účastník, společnost Medinet s.r.o., IČ: 47538198, splnil jak kvalifikaci, tak i veškeré další
podmínky účasti v zadávacím řízení. Komise doporučila zadavateli, aby se vybraným
dodavatelem stal a k uzavření smlouvy vybral společnost Medinet s.r.o., IČ: 47538198, se
sídlem Vrchlického 334, 272 01 Kladno, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 179 800,Kč bez DPH, neboť jehož nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. O posouzení
splnění podmínek účasti vybraného dodavatele pořídila komise písemné protokoly.
Zadavatel tímto se závěry komise souhlasí a na jejich základě činí toto rozhodnutí o výběru
dodavatele.
Toto „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ plní současně funkci „Oznámení o výběru
dodavatele“.
podepsal
RNDr.Bc. Digitálně
RNDr.Bc. Jan Mach
2021.04.15
Jan Mach Datum:
17:41:40 +02'00'

V Náchodě dne 15. 4. 2021.

…………………………
RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
ONN a.s.
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