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:

Odsávačky, nebulizátory a ohřívače infuzí – část 1
Název části veřejné zakázky:

Odsávačky
Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní 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. Předmět veřejné zakázky
3.1

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks odsávaček, 12 ks nebulizátorů a 2 ks ohřívačů infuzí pro
pracoviště zadavatele, kterým je Svitavská nemocnice, v souladu s medicínským účelem a s technickými
podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené
v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na
technické řešení veřejné zakázky.
Jedná se o dodávku nových, nerepasovaných, nepoužitých plně funkčních a kompletních zdravotnických
přístrojů 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 odborné montáže, instalace,
uvedení do plného provozu a včetně instruktáže personálu.
Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
• zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
• montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek
dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým
připojením),
• uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
• provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
• doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady; úplný seznam dokladů, které
budou doloženy v rámci dodávky předmětu plnění, je uvedený v příloze č. 3 Závazný návrh kupní
smlouvy,
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• likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.
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.
Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele
nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pak je možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, což zadavatel explicitně uvádí u každého takového
odkazu. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo technické
dokumenty umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.
3.2

Záruka a jakost

Předmět plnění zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané
zdravotnické 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 záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců ode dne úplného a řádného dodání
předmětu plnění. Záruční servis, opravy a odstranění závad po dobu záruky za jakost bude poskytován
bezplatně. Veškeré závazné požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní
smlouvy.
3.3

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na tři části.
3.4

Položky veřejné zakázky
Název části veřejné
zakázky

Název položky

1

Odsávačky

Odsávačky

6

2

Nebulizátory

Nebulizátory

12

3

Ohřívače infuzí

Ohřívače infuzí

2

Číslo části

3.5

Počet kusů

Místo plnění
Svitavská nemocnice
(2ks INT, 2ks CHIR, 2ks ARO)
Svitavská nemocnice
(3ks INT, 4ks CHIR, 5ks ARO)
Svitavská nemocnice
(1ks CHIR - JIP, 1ks ARO)

Minimální technické požadavky

Podrobný popis a bližší technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v technické
specifikaci v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
Smlouva nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

5. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.
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6. Označení účastníků zadávacího řízení
Neuplatní se, zadávací řízení bylo zrušeno.

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
Žádný účastník nebyl vybrán z důvodu zrušení zadávacího řízení.

9. Označení poddodavatele/ů
Neuplatní se.

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
Zadávací řízení bylo zrušeno, neboť během lhůty pro podání nabídek zadavatel v zadávacím řízení neobdržel
žádnou nabídku.

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
Neuplatní se.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Veřejná zakázka je rozdělená 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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