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:

2 ks RTG přístroje stacionární a 1 ks pojízdný RTG přístroj pro
Svitavskou nemocnici

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 2 ks RTG přístroje stacionárního a to včetně dodávky
nezbytných komponentů pro instalaci přístroje a provedení prací s instalací spojených a 1 ks pojízdného
RTG přístroje pro Svitavskou nemocnici.
Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a
zároveň v příloze návrhu smlouvy, který́ 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 na veřejnou zakázku
Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 10 094 000,00 Kč bez DPH.

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

1

2

Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

Siemens
s.r.o.

Healthcare,

Budějovická
779/3b,
Praha 4,140 00

04179960

FOMA MEDICAL spol.
s.r.o.

Jana Krušinky 1737/6,
500 02 Hradec Králové

02464454

EXRAY, s.r.o.

Karlovarská 89, 271 01
Nové Stašnice

01647580

3

6 Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva
Pořadové číslo nabídky

1

Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

Siemens
s.r.o.

Budějovická
779/3b,
Praha 4,140 00

04179960

Healthcare,

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
pořadí

Název účastníka

Sídlo účastníka

1

Siemens Healthcare
s.r.o.

2

FOMA
MEDICAL
spol. s.r.o.

Budějovická
779/3b, Michle,
140 00, Praha 4
Jana Krušinky
1737/6,
Pražské
Předměstí, 500
02, Hradec
Králové

IČO

04179690

Nabídková
cena
v Kč bez DPH
10 094 000,-

02464454

10 925 600,-
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3

EXRAY s.r.o.

Karlovarská 89,
271 01, Nové
Strašecí

01647580

12 215 000,-

Hodnotící komise vyhodnotila nabídku účastníka Siemens Healthcare s.r.o. jako nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou celkem bez DPH.

9 Označení poddodavatelů vybraných dodavatelů
Poddodavatelé nejsou uvedeni, protože zadávací řízení bylo zrušeno.

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
Rozdělení veřejné zakázky v daném případě by bylo neopodstatněné neboť se jedná o přístroje
identické, které nemají rozdílné okruhy dodavatelů. Rovněž se jedná o dodání předmětu do jedno místa
zadavatele, tudíž ani z hlediska místa realizace není opodstatnění pro rozdělení zakázky.
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