NEMOCNICE TŘEBÍČ, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2
674 01 Třebíč

PROTOKOL
Jednání komise pro otevírání nabídek
podlimitní veřejné zakázky na dodávky

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu včetně
výpůjčky 2 přístrojů – hematologických analyzátorů
VZ5/2021

Název veřejné zakázky:
Evidenční číslo VZ u zadavatele:
Identifikační údaje o zadavateli:
Název:
Sídlo:
IČO:
Druh veřejné zakázky:
Způsob zadávání:

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
00839396
Podlimitní veřejná zakázka.
Výzvou

Členové komise
Zadavatel pověřil k provedení otevírání nabídek tyto osoby:

Přítomné osoby pověřené zadavatelem pro otevírání nabídek podepsaly před zahájením otevírání
nabídek čestné prohlášení o střetu zájmů.

Údaj o datu a místě jednání
Jednání komise pro otevírání nabídek proběhlo 10. 12. 2021 v 10.00 hodin v zasedací
místnosti ředitelství (pod schody) administrativní budovy „N“ v sídle zadavatele.

Předmět jednání
Předmětem jednání komise bylo otevírání podaných nabídek. Pověřené osoby zpřístupnily
obsah nabídek podaných ve lhůtě pro podání nabídek v elektronickém nástroji E - ZAK.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 3 nabídky. Zpřístupnění obsahu nabídky bylo
zahájeno po skončení lhůty pro podání nabídek. Pověřené osoby provedly kontrolu v souladu
s §109 odstavec 2 ZZVZ, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a
zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno. V rámci
tohoto ověření nebyly shledány žádné nedostatky.

1

Přehled podaných nabídek
V rámci otevírání nabídek v elektronické podobě byl pověřeným osobám po uplynutí lhůty
pro podání nabídek zpřístupněn jejich obsah v pořadí, v jakém byly podány, s následujícími
údaji:
Nabídka č. 1
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídková cena v Kč včetně DPH:

3.283.540,00 Kč
3.973.083,40 Kč

Nabídka č. 2
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídková cena v Kč včetně DPH:

2.981.996,00 Kč
3.608.215,16 Kč

Nabídka č. 3
Nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídková cena v Kč včetně DPH:

3.237.715,36 Kč
3.894.235,59 Kč

Otevírání nabídky v elektronické podobě proběhlo bez přítomnosti účastníků zadávacího
řízení. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání nabídek
podána žádná jiná nabídka.

Závěrečná ustanovení
Jednání komise bylo ukončeno dne: 10. 12. 2021 v 10.15 hodin.
Protokol obsahuje 2 strany textu. Nedílnou součástí protokolu je seznam podaných nabídek a
čestné prohlášení.
Přílohy:
Seznam podaných nabídek
Čestné prohlášení

Podpisy přítomných členů
Členové komise svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.
V Třebíči dne 10. 12. 2021
……………………………….
……………………………….
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