Písemná zpráva zadavatele
dle§ 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatelem je sdružení následujících zadavatelů
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Krnov, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, PSČ 794 01
00844641

Název zadavatele č. 1:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele:
Název zadavatele č. 2:
Sídlo:
IČO:
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele:
Profil zadavatele:
Zástupce zadavatele:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Opava, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01
47813750
MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel
https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html
EuroPace s.r.o.
Brno, Měřičkova 31, PSČ 621 00
283 14 638
Ing. Pavel Černý
724 815 073
info@europace.cz

2. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Druh a forma zadávacího
řízení:
Předmět veřejné zakázky:

Operační sety a pláště pro COS
Otevřené nadlimitní řízení na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (zákon o ZVZ)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Operační sety a pláště
pro COS“ je opakující se plnění – průběžná dodávka operačních setů
a plášťů pro zadavatele č. 1 a zadavatele č. 2 podle specifikace a
předpokládaného plnění uvedeného v části III zadávací
dokumentace.
Plnění této veřejné zakázky je vyhrazeno dle § 38 zákona pro
dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních místech
alespoň 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního
právního předpisu (ust. § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, dále jen „ZOZ“). Splnění této podmínky účastník
prokáže ve své nabídce přiložením potvrzení Úřadu práce České
republiky – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu
nebo přiložením potvrzení/rozhodnutí orgánu sociálního
zabezpečení. Účastník odpovídá za soulad objemu jím nabízeného
plnění s ust. § 81 odst. 3 ZOZ.
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky tvoří část III
zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky:
CPV kód(y):
Datum zahájení veřejné
zakázky:
ZD a PD poskytnuta počtu
účastníků:
Lhůta pro podání nabídek:
Oznámení o výsledku
odesláno/zveřejněno dne:
Smlouva s vybraným
účastníkem uzavřena dne:

14 300 000 Kč bez DPH
33141620 – Zdravotnické sady,
33199000 – Zdravotní oblečení
27. 3. 2019
veřejně dostupná na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro
podání nabídek
2. 5. 2019 v 10 hodin
7. 5. 2019
28. 5. 2019

3. Identifikační údaje účastníků a další informace k zadávacímu řízení

Identifikace vybraného
účastníka včetně nabídkové
ceny, resp. ceny sjednané ve
smlouvě:

Označení poddodavatelů
dodavatelů:
Odůvodnění výběru:

Nabídku dále podal účastník:

Nabídka č. 1
CZ BRIK, s.r.o.
5. května 980, 511 01 Turnov
IČO: 28790821

Nabídková cena celkem: 4 684 156,70 Kč bez DPH
PANEP s.r.o., IČO 25550250
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu
s ustanovením § 114 ZZVZ základní hodnotící kritérium, kterým je
ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Vybraný
účastník podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
Identifikační údaje:
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena (bez DPH)

nabídku podal jeden
účastník, hodnocení nebylo
provedeno

Identifikační údaje zájemců
či účastníků, jež byli
vyloučeni z účasti
v zadávacím řízení včetně
odůvodnění:
Odůvodnění účastníka, jehož
nabídka obsahovala
mimořádně nízkou
nabídkovou cenu:
odůvodnění použití
jednacího řízení s
uveřejněním nebo řízení se
soutěžním dialogem, byla-li

Žádný účastník nebyl vyloučen.

Žádný účastník nebyl vyloučen z důvodu mimořádně nízké nabídkové
ceny.

Žádný z uvedených z druhů zadávacího řízení nebyl použit.

použita
Odůvodnění použití
jednacího řízení bez
uveřejnění, bylo-li použito,
Odůvodnění použití
zjednodušeného režimu,
bylo-li použito,
Odůvodnění zrušení
zadávacího řízení nebo
nezavedení dynamického
nákupního systému, pokud k
tomuto došlo,
Odůvodnění použití jiných
komunikačních prostředků
při podání nabídky namísto
elektronických prostředků,
byly-li jiné prostředky
použity.
Soupis osob, u kterých byl
zjištěn střet zájmů, a
následně přijatých opatření,
byl-li střet zájmů zjištěn
Pokud zadavatel nadlimitní
veřejnou zakázku nerozdělí
na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu,
pokud je neuvedl v zadávací
dokumentaci
Odůvodnění stanovení
požadavku na prokázání
obratu v případě postupu
podle § 78 odst. 3, pokud je
neuvedl v zadávací
dokumentaci

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

Zjednodušený režim ve smyslu § 129 zákona nebyl použit.

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Zadavatel poskytoval veškeré informace elektronicky
prostřednictvím profilu zadavatele. Nabídky požadovány
v elektronické podobě v souladu se zákonem, prostřednictvím
elektronického nástroje.

Střet zájmů nebyl zjištěn u žádných osob.

Předmět veřejné zakázky je homogenní a na trhu působí více
dodavatelů, kteří jsou schopni zajistit plnění celého předmětu
veřejné zakázky.

Prokázání obratu nebylo požadováno.

V Brně dne 27. 6. 2019

Ing. Pavel Černý
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zástupce zadavatele

