VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
VZ „Výpůjčka plně automatického systému dvou hematologických
analyzátorů, nátěrového a barvícího automatu a systému digitální
morfologie“
Nemocnice 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

Zadavatel:

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele
podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ
Identifikace zadávacího řízení:
Název veřejné zakázky: „Výpůjčka plně automatického systému dvou hematologických
analyzátorů, nátěrového a barvícího automatu a systému digitální morfologie“
Profil zadavatele:

https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Systémové číslo zakázky: P22V00000102
Evidenční číslo zakázky (Věstník veřejných zakázek): Z2022-012047
Číslo oznámení TED: 2022/S 067-176566
Vybraný dodavatel:
Nabídka č. 1 – účastník: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., se sídlem Juárezova 1071/17
Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 25099019.
Komise posoudila nabídku dodavatele PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. z hlediska splnění všech
zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny zadavatelem a zákonem stanovené podmínky
účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil výši nabídkové ceny ve vztahu k
předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou
cenu.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 25.5.2022
Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani; vyhotovil dne 31.5.2022 Pavel Hanuš, předseda
představenstva

Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 25.5.2022
Doklad prokazující způsobilost dodavatele, jakožto osoby zacházející se zdravotnickými prostředky, k
jejich prodeji a distribuci; č. registrace 001089
Prokázání profesní kvalifikace prostřednictvím jiné osoby:
SYSMEX CZ s.r.o., Elgartova 683/4, Husovice, 614 00 Brno, IČ: 27752356
- Písemný závazek jiné osoby ze dne 26.4.2022
- Doklad prokazující způsobilost dodavatele, jakožto osoby zacházející se zdravotnickými
prostředky, k jejich dovozu, distribuci a servisu; č. registrace 009240
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 31.5.2022
Prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ
Seznam významných dodávek - vyhotovil dne 31.5.2022 Pavel Hanuš, předseda představenstva
Dodávky:
1) Nemocnice Znojmo, p.o., Znojmo – Dodávka reagencií vč. výpůjčky diagnostických prostředků –
Nemocnice Znojmo, p. o.- Dodávka diagnostik, Výpůjčka linky Sysmex XN3100 + XN550 termín realizace Dodávky diagnostik: 24.8.2021 – 31.3.2022, termín realizace Výpůjčky linky
Sysmex XN3100 + XN550: 24.8.2021 – doposud, finanční objem: 2.292,30 tis. Kč bez DPH
2) Karlovarská krajská nemocnice a.s., Karlovy Vary – Vybavení hematologických laboratoří KKNDodávka reagencií pro analyzátor krevního obrazu, Výpůjčka analyzátorů Sysmex:
XN1000,500;DM1200;SP50 - termín realizace Dodávky reagencií pro analyzátor krevního obrazu:
1.1.2021
–
31.12.2021,
termín
realizace
Výpůjčky
analyzátorů
Sysmex:
XN1000,500;DM1200;SP50: 14.10.2020 – doposud, finanční objem: 1.655,68 tis. Kč bez DPH
3) Fakultní nemocnice Brno, Brno – Hematologická linka - Dodávka reagencií, Nákup přístroje XN3100 DI + XN-1000RET - termín realizace Dodávky reagencií: 1.1.2020 – 31.12.2020, termín
realizace Nákup přístroje XN-3100 DI + XN-1000RET: 20.06.2019 – 1.8.2019, finanční objem
Dodávky reagencií: 3.397,12 tis. Kč bez DPH, finanční objem Nákup přístroje XN-3100 DI + XN1000RET: 7.858,59 tis. Kč bez DPH,
4) Oblastní nemocnice Náchod a.s., Náchod - Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení
pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů pro tato
pracoviště: Jičín, Nový Bydžov, Náchod, Broumov, Jaroměř a Opočno - Dodávka diagnostik
potřebných k analýze KO, Výpůjčka linky Sysmex XN3100(PLT/RET) DI, XN L 550 RET, 2x XN L
550 DIFF- termín realizace Dodávky diagnostik potřebných k analýze KO: 1.1.2020 – 31.12.2020,
termín realizace Výpůjčky linky Sysmex XN3100(PLT/RET) DI, XN L 550 RET, 2x XN L 550 DIFF:
28.3.2019 – doposud, finanční objem: 1.863,93 tis. Kč bez DPH
5) Nemocnice na Bulovce, Praha 8 - Dodávka souprav reagencií pro stanovení krevního obrazu a pro
analýzu tělních tekutin a bezplatná výpůjčka plně automatické hematologické linky a záložního
systému - Dodávka diagnostik potřebných k analýze KO a tělních tekutin, Výpůjčka XN3100, XN1000
Pure a Extended IP - termín realizace Dodávky diagnostik potřebných k analýze KO a tělních tekutin:
1.1.2021 – 31.12.2021, termín realizace Výpůjčky XN3100, XN1000 Pure a Extended IP: 26.3.2020
– doposud, finanční objem: 4.808,70 tis. Kč bez DPH
6) IKEM, Praha 4 - Hematologická a močová linka - Originální diagnostika a SM k vyšetření KO a
moče chemicky a morfologicky, XN-3100DI, XN-1000DIFF - termín realizace Originální
diagnostiky a SM k vyšetření KO a moče chemicky a morfologicky: 1.1.2021 – 31.12.2021, termín
realizace XN-3100DI, XN-1000DIFF: 5.3.2020 – doposud, finanční objem: 3.612,84 tis. Kč bez DPH
7) Fakultní nemocnice Motol, Praha 5 - FN Motol - souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro
stanovení krevního obrazu a bezplatné zapůjčení plně automatické hematologické linky a záložního
systému II.- Dodávka diagnostik potřebných k analýze KO, XN-3000DI, XN1000 - termín realizace
Dodávky diagnostik potřebných k analýze KO: 1.1.2021 – 31.12.2021, termín realizace XN-3000DI,
XN1000: 3.4.2020 – doposud, finanční objem: 3.727,52 tis. Kč bez DPH

Prokázání splnění technické podmínky podle § 95 ZZVZ
Popis a vyobrazení výrobků
Prokázání splnění technické podmínky podle § 89 ZZVZ
Prohlášení o shodě požadovaného zboží
Digitálně podepsal

V Havířově dne 16.6. 2022

Ing. Norbert Ing. Norbert Schellong
2022.06.16
Schellong Datum:
11:01:39 +02'00'
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,
ředitelem

