PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:

Zdravotnická technika pro intenzivní péči

Zadávací řízení:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení

Evidenční číslo zakázky:

O-2019-8

Evidenční číslo ve VVZ:

Z2019-045505

Veřejný zadavatel:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Zastoupen:

MUDr. Lukášem Velevem, MHA

Sídlo:

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ: 0090638

DIČ: CZ00090638

Bankovní spojení:

18736–681/0100, KB, a.s.

e-mail:

sekretariat@nemji.cz

tel:

567 157 540

fax:

567 301 212

Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické techniky, určené pro stanice intenzivní
péče na odděleních ARO, CHIR a PED Nemocnice Jihlava. Součástí plnění je bezplatný záruční servis a
provádění povinných PBTK.

Zakázka byla zahájena odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek
dne 19. 12. 2019.

Písemná zpráva zadavatele str. 1

Účastníci zadávacího řízení:
Účastník

A.M.I. - Analytical Medical
Instruments s.r.o.

Právní forma

IČO

Společnost s ručením
omezeným

63983524

Sídlo

Letohradská 3/369, Praha 7
170 00

Vyloučení účastníci zadávacího řízení:
V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

Způsob hodnocení
Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky, která byla
posuzována na základě kritéria nabídkové ceny za předmět plnění v Kč bez DPH.
Hodnocení
Z důvodu podání pouze jedné nabídky jmenovaná komise neprováděla hodnocení, v souladu s § 122,
odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Identifikace vybraného dodavatele a sjednaná cena:
A.M.I. - Analytical Medical Instruments s.r.o.
Letohradská 3/369, Praha 7, 170 00
IČO: 63983524

Podpis kupní smlouvy: 10. 2. 2020
Sjednaná cena:
Celková cena za předmět plnění: 4 907 100,- Kč bez DPH

Odůvodnění výběru dodavatele:
Nabídka vybraného dodavatele byla jedinou podanou nabídkou v zadávacím řízení. Zároveň byla
nabídka posouzena hodnotící komisí a byla shledána vyhovující, jak z pohledu splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení, tak z pohledu splnění technických a kvalitativních požadavků na předmět plnění.

Označení poddodavatelů:
Žádný poddodavatel vybraného dodavatele není ke dni uveřejnění písemné zprávy zadavateli znám.

Odůvodnění použitých komunikačních prostředků:
V průběhu zadávacího řízení byly použity elektronické komunikační prostředky. Účastníkům zadávacího
řízení bylo umožněno podání nabídky elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele na certifikovaném
nástroji EZAK.
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Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů:
U žádné osoby nebyl zadavatelem zjištěn střet zájmů.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:
Výše uvedená veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť předmětem plnění je dodávka
zdravotnické techniky, která tvoří jeden funkční celek, musí být vzájemně kompatibilní a z toho důvodu
je nezbytné, aby byla dodána jedním dodavatelem.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu:
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 zákona o zadávání veřejných
zakázek.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Jihlavě dne

MUDr. Lukáš Velev
Digitální podpis:
19.02.2020 06:13
Důvod podpisu:
Schvaluji
tento dokument.
Umístění: Jihlava

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