PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
zpracovaná dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“)
Zadavatel

Pardubický kraj

sídlo:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupený:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem

IČO/ DIČ:

70892822/ CZ70892822

profil:

https://zakazky.pardubickykraj.cz

Zástupce pověřený organizací
zadávacího řízení:

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
advokat@hebky.cz

IČO:

64010082

sídlo:

Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most

Název veřejné zakázky:

NPK, a.s., Svitavská nemocnice – sloučení JIP

Druh zakázky / řízení:

stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení

Zahájení řízení:

dne 10.1.2022 uveřejněním na profilu zadavatele

Předmět zakázky:

Předmětem investiční akce je úprava zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické
obory s částečným využitím společných prostor. Navržené dispoziční řešení
předpokládalo, že počet lůžek na stávajícím JIP ARO zůstane zachován.
Rozšíří se kapacita JIP chirurgických provozů o 3 lůžka ve společné hale a
jedno lůžko v samostatném boxu ve stávajícím objektu bez zvětšení jeho
kubatury. Prostor bude získán přemístěním dospávajícího pokoje k
operačním sálům. Zázemí oddělení bude sdíleno s oddělením ARO, každá
JIP ale bude muset mít samostatnou čistící místnost a oddělenou úklidovou
místnost. Dále bude navýšena kapacita JIP pro interní lůžka, a to celkem o 3
lůžka – 2 ve společné hale a 1 bude jako samostatný box. Ve společném
zázemí JIP ARO a interní JIP musí být WC pro personál pro muže a ženy –
předpokládá se maximální počet 5 mužů a 5 žen v 1 směně. Zázemí JIP pro
interní obory se předpokládá drobné změny. Šatnové zázemí bude posíleno
na daném podlaží dovybavením prostoru. V rámci interní JIP bude řešeno
bezbariérové WC pro pacienty, které bude v případě potřeby sdíleno s
pacienty chirurgické JIP. Celá stavba je rozdělena celkem na 3 etapy
výstavby. Součástí úprav 0. etapy jsou i „Úpravy pooperačního pokoje“.

Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva: MARHOLD a.s., se sídlem Motoristů 24, Svítkov, 530 06
Pardubice, IČ: 15050050
Poddodavatelé vybraného dodavatele: nejsou známí
Vyloučení účastníci: --Vyloučení pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu: --Účastníci a výsledné pořadí:
Pořadové
číslo
1

Název účastníka

IČO

Datum
doručení

MARHOLD a.s.

150 50 050

4.3.2022 7:24:30

Splňuje § 109 odst. 2 Nabídková cena
Zákona ano / ne
(Kč bez DPH) Pořadí
ano

47 394 850,-

1.

Podání nabídek: v elektronické podobě
Střet zájmů: nebyl zjištěn, všichni členové hodnotící komise a administrátor zakázky podepsali čestná prohlášení.
Rozdělení zakázky na části: zadavatel zakázku nedělil na části, když jak povaha předmětu zakázky, tak okruh
možných dodavatelů schopných splnit předmět zakázky rozdělení na části nevyžadují.
Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 Zákona: zadavatel podle § 78 odst. 3 Zákona nepostupoval.
V Mostě, dne 27.5. 2022
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje

Elektronicky podepsáno
Mgr. Ing. Robert Hebký
Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář
12:21 27.05.2022
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