Písemná zpráva zadavatele
pro část zakázky č. 3 – SEKVENÁTOR NGS
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
zadávané dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Veřejná zakázka:
Název:
Druh řízení:
Předmět zakázky:
Limit zakázky:
Ev. číslo ve Věstníku
veřejných zakázek:
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
zastoupený:

ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - MIKROBIOLOGIE A BIOCHEMIE
otevřené řízení
na dodávky
nadlimitní
Z2017-031966

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
00090638
MUDr. Lukášem VELEVEM, MHA, ředitelem

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého vybavení pro zdravotnické použití. Součástí
plnění je i bezplatný záruční servis a provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol dle zákona č.
268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a jeho příslušnými prováděcími předpisy.

Cena sjednaná ve smlouvě:
Nabídková cena za předmět veřejné zakázky dle technické specifikace včetně DPH: 2 395 800,- Kč
Cena bezpečnostně technické kontroly (či kontrol – dle legislativy) za 1 rok po záruční době včetně DPH: 18 150,Kč
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Označení účastníků zadávacího řízení:

Nabídka č. 1:

Obchodní firma:

GeneTiCA s.r.o.

Sídlo:

Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

25609378

Nabídka č. 2:

Obchodní firma:

Life Technologies Czech Republic s.r.o.

Sídlo:

V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

25761307

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:
Žádný účastník nebyl vyloučen.

Označení dodavatele, s nimiž byla uzavřena smlouva:

Nabídka č. 1:

Obchodní firma:

GeneTiCA s.r.o.

Sídlo:

Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

IČ:

25609378
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Odůvodnění výběru tohoto dodavatele k uzavření smlouvy:
Zadavatel v souladu se závěry hodnotící komise vybral dle § 122 odst. 1 ZZVZ k uzavření smlouvy tohoto účastníka
zadávacího řízení (dodavatele), jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle výsledku hodnocení nabídek.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Žádný poddodavatel vybraného dodavatele není zadavateli znám.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků:
Zadavatel umožnil dodavatelům podání nabídek i v listinné podobě pro otevřenost účasti v zadávacím řízení.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření:
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

V Jihlavě dne:
Digitálně
podepsáno
Jméno: MUDr.
Lukáš Velev
Datum:
23.04.2018
08:24:17

.................................................................
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
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