PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

Šokový zmrazovač plazmy (PKN a OÚN)

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo zadavatele:

Kyjevská 44, Pardubice

IČO:

27520536

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda
představenstva Ing. František Lešundák,
místopředseda představenstva

2 Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks šokového zmrazovače plazmy pro transfuzní oddělení
Pardubické krajské nemocnice a pro Hematologicko-transfuzní oddělení Orlickoústecké nemocnice.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a
zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené
podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat
vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.
Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy,
ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

3 Cena sjednaná ve smlouvě
Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 1 620 000,- Kč bez DPH.

4 Zvolený druh zadávacího řízení
Otevřené řízení

5 Označení účastníků zadávacího řízení
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Pořadové číslo nabídky

Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93, 251 01
Čestlice

46350110

1

6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
s uvedením důvodu jejich vyloučení
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky nevyloučil žádného účastníka.

7 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva
Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

TRIGON PLUS s.r.o.

Západní 93, 251 01 Čestlice

46350110

8 Odůvodnění výběru dodavatele
Na základě provedeného hodnocení byl jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka účastníka
TRIGON PLUS s.r.o., protože nabídka účastníka splnila veškeré podmínky stanovené zákonem a byla
ekonomicky nejvýhodnější, neboť obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

9 Označení poddodavatelů vybraného dodavatele
Žádná část veřejné zakázky není plněna prostřednictvím poddodavatele nebo není známa.

10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně
přijatých opatření
V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

11 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Jedná se o nákup jednoho přístroje, který nelze rozdělit.
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