OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DO DAVATELE
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
27520536
CZ27520536

Identifikace veřejné zakázky:
Název veřejné zakázky:

Plynový chromatograf pro OKBD Pardubické nemocnice
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení vybrána, byla
nabídka společnosti HPST, s.r.o. se sídlem Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9.
Identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní název
dodavatele

Sídlo společnosti

IČO

Právní forma

HPST, s.r.o.

Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9

25791079

společnost s ručením
omezeným

Nabídková cena
v Kč bez DPH
1 685 000,00

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele
a) kritéria hodnocení
b) způsob hodnocení nabídek
c) váha kritéria
Kritéria hodnocení
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek
Pořadí nabídek sestaví hodnotící komise podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě
pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou. Výsledkem hodnocení je postup nabídky s nejnižší nabídkovou
cenou do fáze posouzení, kterou hodnotící komise posoudí z hlediska splnění zákonných požadavků a
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
Váha kritéria
Vzhledem ke zvolenému kritériu je jeho váha 100 %.
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Výsledek hodnocení a pořadí nabídek
Hodnotící komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť do fáze hodnocení postoupila pouze jedna nabídka,
jediná podaná nabídka společnosti HPST, s.r.o.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci
Základní způsobilost
Dodavatel k prokázání splnění základní způsobilosti předložil:

− výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů s údaji platnými ke dni 31. 5. 2019, evid. č.
CP2019003984.
Profesní způsobilost
Dodavatel k prokázání splnění profesní způsobilosti předložil:

− výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů s údaji platnými ke dni 31. 5. 2019, evid. č.
CP2019003984.
Doložení ekonomické kvalifikace zadavatel nepožadoval.
Technická kvalifikace
Dodavatel k prokázání technické kvalifikace doložil seznam dvou významných dodávek, kde byl předmětem
plynový chromatograf Agilent a headspace autosampler pro objednatele Fakultní nemocnice Hradec Králové
v hodnotě 1 829 000,- Kč bez DPH, termín realizace 03/2017 a plynový chromatograf Agilent pro analýzu
etanolu v krvi pro objednatele Nemocnice České Budějovice, a.s. v hodnotě 1 404 958,68 Kč bez DPH, termín
realizace 02/2019.

Nabídka společnosti HPST, s.r.o., IČO 25791079 byla vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.
Dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů a technických požadavků zadavatele na předmět plnění
veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude realizována bez poddodavatelů.
Nabídka účastníka HPST, s.r.o. splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

V Pardubicích dne 4. 9. 2019

Za Zadavatele:
Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
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