PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))
1. Označení veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

Optický koherentní tomograf pro oční oddělení
Druh zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky:

Zjednodušené podlimitní řízení
Dodávky

(dále jen „veřejná zakázka“)
2. Označení zadavatele
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva
(dále jen „zadavatel“)
3. Předmět veřejné zakázky
Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka optického koherentního tomografu pro oční oddělení
Pardubické nemocnice v souladu s medicínským účelem a s ostatními podmínkami této zadávací
dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Podrobnosti
předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické
řešení veřejné zakázky.
Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném
znění.
Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického
prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi
právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace,
uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném
znění.
Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
• zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
• instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek
dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a
optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu
či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým
připojením)
• uvedení všech položek dodávky do plného provozu
o odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,

o provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby
dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,
• dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek
dodávky do plného provozu, splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k
řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky,
o Dodání návodu k použití v ČJ.
o Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
o Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
o Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického
prostředku.
o Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu
k plnění předmětu veřejné zakázky.
o Doklad prokazující shodu (Prohlášení o shodě) v papírové i elektronické verzi.
• likvidace odpadu a obalů souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.
Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje záruku za jakost
Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané přístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé
komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si
zachovají obvyklé vlastnosti.
Zadavatel požaduje min. záruční lhůtu pro všechny přístroje v délce 36 měsíců. Záruční servis pro záruku za
jakost obsahuje:
• bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů bezpečnostně
technických kontrol, validací, kalibrací, servisních a preventivních prohlídek v souladu zákonem č.
268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a v záruční době u ostatního zařízení
bezplatné provádění pravidelných revizí / prohlídek / validací / kalibrací / zkoušek dlouhodobé
stability/ servisních a preventivních prohlídek v požadovaném intervalu pokud jsou pro správnou
funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných
náhradních dílů a případný update software, vše včetně vystavení protokolu, to vše po dobu záruky
bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.
• bezplatné záruční opravy a odstranění závad, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba se
prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá
prodávající.
• veškeré servisní činnosti musí být provedeny v co nejkratším termínu kvalifikovanými pracovníky,
kteří jsou vyškoleni výrobcem a vlastní certifikáty vydané výrobcem dle platných předpisů a norem,
• po provedení opravy nebo odstranění závad u zdravotnické techniky při pravidelných servisních
úkonech poskytovatel servisních služeb dodá veškerá zejména veřejnoprávní rozhodnutí, povolení,
doklad prokazující shodu, zaškolení zdravotnického personálu včetně vyhotovení zápisu a ostatní
nezbytné doklady v souladu s platnou legislativou potřebné pro bezpečné používání zdravotnické
techniky při poskytování zdravotní péče.
• poskytovatel servisních služeb nese odpovědnost v rámci předmětu plnění veřejné zakázky za řádné
provedení servisních služeb.
• v případě škody způsobené třetí osobě dodanou zdravotnickou technikou v důsledku závady v
provedeném servisním úkonu nebo v provedené opravě dle objednávky opravy, hradí veškerou
škodu způsobenou třetí osobě poskytovatel servisních služeb ze sjednaného pojištění.

Veškeré požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.
Záruční servis pro záruku za jakost bude dodavatel provádět bezplatně.
Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a
technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a
způsobu užití.
Veřejná zakázka obsahuje následující položku:
Položka
Optický koherentní tomograf

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Cena sjednaná ve smlouvě je 2 770 900,- Kč včetně DPH.
5. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.
6. Označení účastníků zadávacího řízení
Obchodní název
dodavatele
Askin & Co.
s.r.o.
MEDECOR
Slovensko s.r.o.

Sídlo společnosti
Úprkova 1450/11,
741 01 Nový Jičín
Višňová 1388/12,
900 42 Dunajská Lužná

IČO
48399965
50512285

Právní forma
společnost s ručením
omezeným
společnost s ručením
omezeným

Nabídková cena
v Kč bez DPH
2 290 000,00
2 404 500,00

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Kritéria hodnocení
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Váha kritéria
Vzhledem ke zvolenému kritériu je jeho váha 100 %.
Způsob hodnocení nabídek
Pořadí nabídek sestavila hodnotící komise podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH a na dalších místech nabídky s vyšší cenou. Výsledkem
hodnocení byl postup nabídky s nejnižší nabídkovou cenou do fáze posouzení, kterou hodnotící komise
posoudila z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací
dokumentaci.

Nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou Askin & Co. s.r.o. se sídlem Úprkova 1450/11, 741 01 Nový
Jičín, IČO 48399965 splnila veškeré požadavky zadavatele a zákona.
9. Označení poddodavatele/ů
Nejsou žádní poddodavatelé.
10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nepoužito.
14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
Nepoužito.
15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nejedná se o nadlimitní VZ.
17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Pardubicích dne 8. 8. 2019
Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

