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: Léčivý přípravek

ATC skupiny J01CF04 s účinnou látkou oxacilin

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2.

Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03
Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

3.
3.1

Předmět veřejné zakázky
Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny
J01CF04 s účinnou látkou oxacilin v souladu s technickými požadavky zadavatele a se smluvními a ostatními
podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do míst plnění, po dobu 2 let, na základě
aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Chrudimská
nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Svitavská nemocnice a Litomyšlská nemocnice, a to v souladu
s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a v souladu se smluvními a ostatními podmínkami
uvedenými v této zadávací dokumentaci.
Dodané léčivé přípravky musí splňovat veškeré podmínky pro jejich distribuci a užívání stanovené zákonem
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o léčivech“) a podmínky dle obecně závazných právních předpisů ve vztahu k léčivým přípravkům
na území České republiky.
Dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele elektronicky, příp. telefonicky
prostřednictvím příslušné kontaktní osoby.
Další požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky:
• Nabízené léčivé přípravky musí splňovat nařízení o zdravotnických prostředcích – MDR, tj. nařízení EU
o zdravotnických výrobcích (EU 2017/745).
• Zadavatel požaduje, aby dodavatel smluvně garantoval minimálně 2měsíční zásobu poptávaného
léčivého přípravku pro zadavatele od počátku výpadku léčivého přípravku na distribuci.
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• Dodací lhůta činí jeden pracovní den, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak. Minimální
četnost dodávek na všechna místa dodání je 2x týdně, nebude-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak.
• Záruční doba začíná běžet dnem dodání léčivého přípravku do místa plnění
• Zadavatel požaduje dodávat léčivý přípravek dle příslušných zákonných požadavků na skladování
a logistiku.
Veřejná zakázka obsahuje následující položky:
Položky veřejné zakázky
oxacilin#1000MG INJ PLV SOL 1

Předpokládaná spotřeba v ks za 2 roky
49 498

Uvedená množství jednotlivých položek veřejné zakázky za období 2 let jsou pouze orientační. Předpokládané
množství je stanoveno na základě zkušeností zadavatele s obdobným předmětem plnění z minulého období
a nemusí odpovídat skutečné spotřebě zadavatele v budoucnu.
Zadavatel (kupující) je oprávněn neodebrat předpokládané množství, ale vyhrazuje si právo určovat konkrétní
množství jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých potřeb bez penalizace či jiného postihu ze
strany účastníka (dodavatele) z důvodu nedodržení odebrání předpokládaného množství.
3.2

Požadovaná minimální doba expirace

Doba použitelnosti od okamžiku odevzdání předmětu plnění musí činit nejméně 6 měsíců.
3.3

Další požadavky zadavatele

• na dodání zboží
Skutečný odběr dodávek na základě spotřeby zadavatele bude dán jeho jednotlivými dílčími objednávkami.
Součástí dodávek je dodání zboží na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na
příslušné množství, dále doprava a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné
informace pro jeho použití.
• na zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě v požadovaných formátech:
Zadavatel preferuje zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech DL6, DOD – verze
minimálně 8, pro faktury dále formát ISDOC. vč. aktualizace dle technického vývoje jednotlivých formátů či
změn v legislativě.

4.

Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je 4 521 642,30 Kč bez DPH, 4 973 806,53 Kč s DPH.

5.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení. Režim veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní řízení.

6.

Označení účastníků zadávacího řízení

V rámci zadávacího řízení byly podány tři nabídky.
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Obchodní firma dodavatele

Alliance Healthcare, s.r.o.
PHARMOS, a.s.
PHOENIX lékárenský
velkoobchod, s.r.o.

7.

Sídlo společnosti

Podle Trati 624/7, 108 00,
Praha 10 – Malešice
Těšínská 1349/296, 716 00
Ostrava
K Pérovně 945/7, 102 00
Praha 10 - Hostivař

IČO

Právní forma

14707420

společnost s ručením
omezeným

19010290

akciová společnost

45359326

společnost s ručením
omezeným

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější:
Obchodní firma dodavatele

Sídlo společnosti

IČO

Právní forma

Alliance Healthcare, s.r.o.

Podle Trati 624/7, 108 00,
Praha 10 – Malešice

14707420

společnost s ručením
omezeným

Způsob hodnocení nabídek
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla
stanovena na základě nejnižší nabídkové ceny.
Pořadí nabídek bylo sestaveno podle výše nabídkové ceny bez DPH tak, že na prvním místě byla nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou a na dalších místech nabídky s vyšší cenou, na posledním místě pak nabídka s
nejvyšší nabídkovou cenou.
Váha kritéria
Vzhledem ke zvolenému kritériu je jeho váha 100 %.
Výsledné pořadí nabídek
Pořadí

Obchodní firma

Sídlo společnosti

1.

Alliance Healthcare,
s.r.o.

2.

PHARMOS, a.s.

3.

PHOENIX lékárenský
velkoobchod, s.r.o.

Podle Trati 624/7, 108 00,
Praha 10 – Malešice
Těšínská 1349/296, 716 00
Ostrava
K Pérovně 945/7, 102 00
Praha 10 - Hostivař

IČO

Nabídková cena v Kč
bez DPH

14707420

4 521 642,30

19010290

4 738 938,52

45359326

4 782 991,74

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka účastníka Alliance Healthcare, s.r.o. Hodnotící
komise provedla posouzení nabídky a dospěla k závěru, že nabídka splňuje veškeré podmínky účasti
v zadávacím řízení.

9.

Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.
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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
Nezrušeno.

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
Povaha předmětu plnění nevyžaduje dělení veřejné zakázky na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.
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