PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
podle ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“).

VZ „Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov,
p.o.“
Část 1 VZ - Endoskopická věž vč. 2 ks videogastroskopů
Identifikační údaje zadavatele:
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem
profil zadavatele na: https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html
Identifikační údaje kontaktní osoby zadavatele:
JUDr. Rita Kubicová, advokátka
se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 71332529
Název veřejné zakázky:
„Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.“ – část 1 VZ –
Endoskopická věž včetně 2 ks videogastroskopů
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021), nepoužitých přístrojů:
endoskopická věž (1 ks) včetně videogastroskopů (2 ks).
Druh a forma zadávacího řízení:
Otevřené nadlimitní řízení, VZ na dodávky
Rozdělení veřejné zakázky na části:
Veřejná zakázka je rozdělená na části, zrušení se týká části 1 VZ.
Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky je 3.800.000,- Kč bez DPH
Označení účastníků zadávacího řízení:
Nebylo žádných účastníků zadávacího řízení
Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Nebylo žádných vyloučených účastníků zadávacího řízení
Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
S ohledem na zrušení zadávacího řízení je tento bod irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva (identifikační údaje vybraného dodavatele):
S ohledem na zrušení zadávacího řízení je tento bod irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení.
Označení poddodavatelů dodavatelů (§ 217 odst. 2 písm. f) ZZVZ):
S ohledem na zrušení zadávacího řízení je tento bod irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita (§
217 odst. 2 písm. g) ZZVZ):
Žádný z uvedených druhů zadávacího řízení nebyl použit.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito (§ 217 odst. 2 písm. h) ZZVZ):
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito (§ 217 odst. 2 písm. i) ZZVZ):
Zjednodušený režim podle § 129 ZZVZ nebyl použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud
k tomuto došlo (§ 217 odst. 2 písm. j) ZZVZ):
Zadávací řízení (část 1 VZ) bylo zrušeno z následujícího důvodu:
Zadavatel při zveřejnění zadávacího řízení předpokládal (a tuto skutečnost uvedl i v zadávací dokumentaci), že
poptávané přístroje budou spolufinancovány Evropskou unií z Centra pro regionální rozvoj, Integrovaný
operační program, konkrétně v případě části 1 VZ v rámci výzvy č. 98 IROP. Zadavatel dodatečně zjistil, že
přístroje poptávané v rámci části 1 VZ by představovali nezpůsobilý výdaj a nebyla by na ně poskytnuta dotace.
Dle ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ platí, že zadavatel může zadávací řízení zrušit, pokud se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil
či nikoliv. Informaci o nezpůsobilosti výdajů na poptávané přístroje zadavatel s ohledem na svoji ekonomickou
situaci za důvod hodný zvláštního zřetele považuje. Proto zadavatel rozhodl o zrušení části 1 veřejné zakázky.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byli-li jiné prostředky použity (§ 217 odst. 2 písm. k) ZZVZ):
Jiné prostředky nebyly použity.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn (§
217 odst. 2 písm. l) ZZVZ):
Střet zájmů nebyl zjištěn.
Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci (§ 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ):
Veřejná zakázka je rozdělena na části.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je
neuvedl v zadávací dokumentaci (§ 217 odst. 2 písm. n) ZZVZ):
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.
Digitálně podepsal

V Havířově dne 18.5.2021

JUDr. Rita JUDr. Rita Kubicová
2021.05.18
Kubicová Datum:
09:27:38 +02'00'

Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem
i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka

