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:

LERV (litoripse rázovou vlnou)

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo zadavatele:

Kyjevská 44, 532 03 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 LERV (litoripse rázovou vlnou) včetně pozáručního FULL
servisu zahrnující dodávky elektrod pro 400 pacientů ročně po dobu 8 let.
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. Bližší specifikace v rámci ZD.

3 Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 9 455 000,00Kč bez DPH.
Kupní smlouva – 7.850.000,- Kč bez DPH
Servisní smlouva – 1.605.000,- Kč bez DPH

4 Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
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5 Označení účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo
nabídky

Název účastníka

Sídlo účastníka

MEDKONSULT, s.r.o.

Balcárkova
Olomouc 9

00

47679522

RADIX CZ s.r.o.

Čáslavská 231, 248 01 Kutná
Hora

26774321

HOSPIMED, spol. s r.o.

Malešická
Praha 3

00676853

1

2

3

IČO

1258/8,

2251/51,

779

130

00

6 Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva
Pořadové číslo nabídky

Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

HOSPIMED, spol. s r.o.

Malešická 2251/51, 130
00 Praha 3

00676853

1

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

8 Odůvodnění výběru dodavatele
Uvedené nabídky byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, jejímž jediným kritériem byla
stanovena nejnižší nabídková cena.
Pořadové číslo
nabídky

Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

Nabídková cena v Kč
bez DPH

1

MEDKONSULT, s.r.o.

Balcárkova 1258/8,
779 00 Olomouc 9

47679522

10 523 370,00

2

RADIX CZ s.r.o.

Čáslavská 231, 248
01 Kutná Hora

26774321

12 092 173,00

3

HOSPIMED, spol. s r.o.

00676853

9 455 000,00

Malešická 2251/51,
130 00 Praha 3
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Hodnocené nabídky byly seřazeny podle výše jejich nabídkových cen od nejnižší po nejvyšší, čímž bylo
získáno výsledné pořadí nabídek, které je uvedeno v následující tabulce. V prvním řádku je uvedena
vítězná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a následujících řádcích postupně další účastníci, kteří
skončili na dalších místech.
Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

Nabídková cena v Kč bez
DPH

HOSPIMED, spol. s r.o.

Malešická 2251/51, 130
00 Praha 3

00676853

9 455 000,00

MEDKONSULT, s.r.o.

Balcárkova 1258/8, 779
00 Olomouc 9

47679522

10 523 370,00

RADIX CZ s.r.o.

Čáslavská 231, 248 01
Kutná Hora

26774321

12 092 173,00

Na základě provedeného hodnocení je jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka účastníka
HOSPIMED, spol. s r.o., protože nabídka uchazeče byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou a splnila veškeré podmínky stanovené zákonem a zadavatelem.

9 Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů
Žádná část veřejné zakázky není plněna prostřednictvím poddodavatele nebo není známa.

10 Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při
podání nabídky namísto el. prostředků
Zadavatel v rámci komunikace postupoval v souladu s § 211 zákona a nabídky byly podány
elektronicky.

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

12 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části
Jedná se o dodávku jednoho uceleného přístroje, který nelze rozdělit na části.
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