OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZVZ“))
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

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

Název veřejné zakázky:

Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení Pardubické nemocnice
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZoZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím
řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti S & T Plus s.r.o. se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha
4, IČO: 25701576.
V souladu s § 50 ZoZVZ Zadavatel dále uvádí:
•

•

identifikační údaje vybraného dodavatele
Obchodní název
dodavatele

Sídlo společnosti

IČO

S & T Plus s.r.o.

Novodvorská 994/138,
142 00 Praha 4

25701576

Nabídková cena
v Kč bez DPH

1 714 900,00

odůvodnění výběru vybraného dodavatele

Hodnotící komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť do fáze hodnocení postoupila pouze jedna nabídka,
jediná podaná nabídka. Hodnotící komise posoudila nabídku z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů,
zákonných požadavků a požadavků zadavatele.

Posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele
Základní způsobilost
Dodavatel k prokázání základní způsobilosti doložil čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74
zákona v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem.
Profesní způsobilost
Dodavatel k prokázání profesní způsobilosti doložil čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 77
odst. 1 a odst. 2 zákona v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem.
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Technická kvalifikace:
Dodavatel k prokázání technické kvalifikace doložil čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace dle § 79
odst. 2 písm. b) zákona v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci a předložení dokladů dle bodu 17 zadávací dokumentace.
Dodavatel splnil veškeré technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.
Dodavatel splnil veškeré požadavky stanovené zákonem a zadávací dokumentací.

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 písm. a) ZoZVZ.
Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZoZVZ.

V Pardubicích dne 29. 1. 2020

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