Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)
Zadavatel:
Název zadavatele:
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo:
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
IČ:
00390780
DIČ:
CZ00390780
Zastoupená:
Ing. Petr Baťka, ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233
(dále jen „zadavatel“ nebo jen „Nemocnice“)


Specifikace zadávacího řízení a veřejné zakázky, předmět veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: „Nemocnice Břeclav - Přístrojové vybavení návazné péče“
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona. Oznámení o
zahájení zadávacího řízení odesláno do Věstníku veřejných zakázek (dále rovněž jen „VVZ“) dne 14. 1.
2020 a uveřejněno dne 17. 1. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-001641. Veřejná zakázka je
spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č.
31 „Zvýšení kvality návazné péče“.
Způsobilost a kvalifikace stanovena přiměřeně povaze předmětu plnění a relevantnímu trhu, tak aby
byl zajištěn základní účel požadovaného plnění.
Kompletní zadávací podmínky veřejné zakázky jsou dostupné na níže uvedeném profilu zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_260.html.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 33.533.886,- Kč. Veřejná zakázka je rozdělena podle §
35 a § 101 zákona na dvacet dva částí s názvem:
Číslo
části

Název části zakázky

1

Kardiologický ultrazvuk

Počet kusů

Předpokládaná hodnota části je i
cenou
maximální
a
nepřekročitelnou

1

2.066.116

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

2

Ultrazvuk pro vyšetřování s kontrastní látkou

1

2.313.224

3

Laser

1

1.619.009

4

Diagnostický ultrazvuk - ARO

1

1.238.843

5

Operační stůl

2

3.304.959

6

Endoskopická věž

1

4.185.950

7

Anesteziologický přístroj

2

2.644.628

8

Kryokauter

1

590.083

9

Diagnostický ultrazvuk - CHIR

1

1.133.884

10

Diagnostický ultrazvuk - GYN

1

1.075.207

11

Monitor vitálních funkcí

5

1.239.669

12

Defibrilátor

1

250.413

13

Kombinovaná rázová vlna

1

1.286.777

14

Systém pro funkční elektrickou stimulaci HK a
DK

1

15

Systém pro zpětnovazebný trénink přenosu
váhy, koordinace, postury

1

16

Terapeutický laser, sonda + robot. hlavice

1

375.207

17

Urodynamický přístroj

1

297.521

18

Přístroje pro RTG oddělení

1

3.701.653

19

Elektrokoagulace

1

623.967

20

Operační mikroskop

1

1.761.983

21

Operační kamerový systém

1

1.328.099

22

Lithotryptor

1

595.041

1.637.190
264.463

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku přístrojového vybavení, a to
kardiologický ultrazvuku, ultrazvuku pro vyšetřování s kontrastní látkou, laseru, diagnostického
ultrazvuku - ARO, operačního stolu, endoskopické věže, anesteziologického přístroje, kryokauteru,
diagnostického ultrazvuku - CHIR, diagnostického ultrazvuku - GYN, monitoru vitálních funkcí,
defibrilátoru, kombinované rázové vlny, systému pro funkční elektrickou stimulaci HK a DK, systému
pro zpětovazebný trénink přenosu váhy, koordinace, postury, terapeutického laseru, sondy + robot.
hlavice, urodynamického přístroje, přístroje pro RTG oddělení, elektrokoagulace, operačního
mikroskopu, operačního kamerového systému, lithotryptoru.
Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Předmětná veřejná zakázka rozdělena na dvacet dva (22) samostatných částí. Dodavatelé mohou
předložit svou nabídku na libovolný počet částí. Platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude
hodnocena samostatně a na každou část předmětu veřejné zakázky budou uzavřeny samostatné
smlouvy.
Součástí předmětu plnění je poskytnutí služeb souvisejících s dodávkou předmětu plnění minimálně v
následujícím rozsahu:
a) Dodávka předmětu plnění – v případě nutnosti uvedení do provozu autorizovaným
pracovníkem dodavatele (např. z důvodu delší záruky apod.), provedení instalace a uvedení
do provozu dodavatelem.
b) Předvedení a seznámení s obsluhou dodávaných produktů/dodávaného vybavení
odpovědným osobám objednatele. Poskytnuté informace zajistí seznámení pracovníků
objednatele se všemi podstatnými částmi dodávky v rozsahu potřebném pro obsluhu,
provoz, údržbu a identifikaci nestandartních stavů systému a jejich příčin. Vše uvedené bude
probíhat v prostorách objednatele s využitím vybavení dodaného v rámci této veřejné
zakázky, případně zajištěné ze strany objednatele.
c) Součinnost pro ověření funkčnosti produktů/dodávaného vybavení odpovědným osobám
objednatele.
d) Dodání dokumentace ke všem dodávaným produktům – doklady a návody v českém jazyce,
příslušná prohlášení o shodě, dodací listy apod.
e) Preferovaná forma předávaných dokumentů, které nebudou vyžadovat podpisy konkrétních
osob je elektronicky a to na elektronických nosičích (CD, DVD, flash disk, atp.). K předávání a
k archivaci souborů se používají média s možností pouze zápisu, nikoliv přepisovatelná.
f) Veškeré náklady na zajištění služeb souvisejících s realizací předmětu plnění musí být
zahrnuty v ceně odpovídající části předmětu dodávky.
 Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Dne 21. 9. 2020 na základě zadávacího řízení byly uzavřeny kupní smlouvy na všechny jednotlivé části
veřejné zakázky. Všech dvacet dva smluv je dostupných na výše uvedeném profilu zadavatele.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Kupní cena za kardiologický ultrazvuk činí částku ve výši 2.059.000,- Kč.
Kupní cena za ultrazvuk pro vyšetřování s kontrastní látkou činí částku ve výši 2.298.000,- Kč.
Kupní cena za laser činí částku ve výši 1 615 693,- Kč.
Kupní cena za diagnostický ultrazvuk - ARO činí částku ve výši 1.229.000,- Kč.
Kupní cena za operační stůl činí částku ve výši 3.298.000,- Kč.
Kupní cena za endoskopická věž činí částku ve výši 4.185.700,- Kč.
Kupní cena za anesteziologický přístroj činí částku ve výši 2 624 620,- Kč.
Kupní cena za kryokauter činí částku ve výši 584 401,- Kč.
Kupní cena za diagnostický ultrazvuk - CHIR činí částku ve výši 1.132.672,03 Kč.
Kupní cena za diagnostický ultrazvuk - GYN činí částku ve výši 1.074.504,- Kč.
Kupní cena za monitor vitálních funkcí činí částku ve výši 1.216.000,- Kč.
Kupní cena za defibrilátor činí částku ve výši 249.508,77 Kč.
Kupní cena za kombinovaná rázová vlna činí částku ve výši 1.286.777,- Kč.

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

14) Kupní cena za systém pro funkční elektrickou stimulaci HK a DK činí částku ve výši 1.637.190,- Kč.
15) Kupní cena za systém pro zpětnovazebný trénink přenosu váhy, koordinace, postury činí částku
ve výši 264.463,- Kč.
16) Kupní cena za terapeutický laser, sonda + robot. hlavice činí částku ve výši 359.000,- Kč.
17) Kupní cena za urodynamický přístroj činí částku ve výši 296.500,- Kč.
18) Kupní cena za přístroje pro RTG oddělení činí částku ve výši 3.680.000,- Kč.
19) Kupní cena za elektrokoagulace činí částku ve výši 621.818,- Kč.
20) Kupní cena za operační mikroskop činí částku ve výši 1.748.040,- Kč.
21) Kupní cena za operační kamerový systém činí částku ve výši 1.327.225,- Kč.
22) Kupní cena za lithotryptor činí částku ve výši 589.766,- Kč.
 Použitý druh zadávacího řízení:
Viz výše.
 Označení účastníků zadávacího řízení
Část 1 - Kardiologický ultrazvuk
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

Electric Medical Service, s.r.o.
49970267
č.p. 74, 664 62 Ledce
2 059 000,- Kč
ANO

Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

EXRAY s.r.o.
01647580
Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
2 065 000,- Kč
ANO

Část 2 - Ultrazvuk pro vyšetřování s kontrastní látkou
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH

Electric Medical Service, s.r.o.
49970267
č.p. 74, 664 62 Ledce
2.298.000,- Kč

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

EXRAY s.r.o.
01647580
Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
2 309 000,- Kč
ANO

Část 3 – Laser
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

HOSPIMED, spol. s r.o
00676853
Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
1 615 693,- Kč
ANO

Část 4 - Diagnostický ultrazvuk – ARO
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

Electric Medical Service, s.r.o.
49970267
č.p. 74, 664 62 Ledce
1 229 000,- Kč
ANO

Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

EXRAY s.r.o.
01647580
Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
1 235 000,- Kč
ANO

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Část 5 – Operační stůl
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

Hypokramed s.r.o.
49616528
Praha 5, Plzeňská 113, PSČ 15000
2 048 000,- Kč
ANO

Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

PRENCARE distribuční, s.r.o.
03445194
Pod Myslivnou 360/17, Nová Bělá, 739 24
Ostrava
Celková nabídková cena bez DPH
3 298 000,- Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Část 6 - Endoskopická věž
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

Suppmed s.r.o.
24170674
U nákladového nádraží 1949/2, Žižkov, 130 00
Praha 3
Celková nabídková cena bez DPH
4 185 700,- Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Část 7 - Anesteziologický přístroj
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 3 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH

PRENCARE distribuční, s.r.o.
03445194
Pod Myslivnou 360/17, Nová Bělá, 739 24
Ostrava
2 638 000,- Kč

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

medisap,s.r.o.
48029360
Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 13000
2 624 620,- Kč
ANO

Nabídka č. 3
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

CHEIRÓN a.s.
27094987
Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ
16200
Celková nabídková cena bez DPH
2.619.481,11 Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Část 8 – Kryokauter
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

medisap,s.r.o.
48029360
Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 13000
588 135,- Kč
ANO

Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

HOSPIMED, spol. s r.o
00676853
Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
584 401,- Kč
ANO

Část 9 - Diagnostický ultrazvuk - CHIR
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

MEDKONSULT, s. r. o.
47679522
Olomouc - Nová Ulice, Balcárkova 1258/8, PSČ
77900
Celková nabídková cena bez DPH
1 132 672,03 Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Část 10 - Diagnostický ultrazvuk – GYN
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

S & T Plus s.r.o.
25701576
Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4
1 108 800,- Kč
ANO

Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
25099019
Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6
1 074 504,- Kč
ANO

Část 11 - Monitor vitálních funkcí
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

PRENCARE distribuční, s.r.o.
03445194
Pod Myslivnou 360/17, Nová Bělá, 739 24
Ostrava

Celková nabídková cena bez DPH
1 216 000,- Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Nabídka č. 2
Název účastníka

Hoyer Praha s.r.o.

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

60491582
Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024
1 239 600,- Kč
ANO

Část 12 – Defibrilátor
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

CHEIRÓN a.s.
27094987
Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ
16200
Celková nabídková cena bez DPH
249 508,77 Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Část 13 - Kombinovaná rázová vlna
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

Stargen EU s.r.o.
28487150
Praha - Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
1 286 777,- Kč
ANO

Část 14 - Systém pro funkcí elektrickou stimulaci HK a DK
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

Stargen EU s.r.o.
28487150
Praha - Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
1 637 190,- Kč
ANO

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
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Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

HOSPIMED, spol. s r.o
00676853
Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
1 666 000,- Kč
ANO

Část 15 - Systém pro zpětnovazebný trénink přenosu váhy, koordinace, postury
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

Stargen EU s.r.o.
28487150
Praha - Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
264 463,- Kč
ANO

Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

HOSPIMED, spol. s r.o
00676853
Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
285 500,- Kč
ANO

Část 16 - Terapeutický laser, sonda + robot. Hlavice
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

MADISSON, s.r.o.
26124637
Praha 10 - Uhříněves, Soumarská 1541/8, PSČ
10400
Celková nabídková cena bez DPH
359 000,- Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
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Část 17 - Urodynamický přístroj
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

MEDKONSULT, s. r. o.
47679522
Olomouc - Nová Ulice, Balcárkova 1258/8, PSČ
77900
Celková nabídková cena bez DPH
296 200,- Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Část 18 - Přístroje pro RTG oddělení
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

Electric Medical Service, s.r.o.
49970267
č.p. 74, 664 62 Ledce
3 680 000,- Kč
ANO

Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

EXRAY s.r.o.
01647580
Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí
3 694 500,- Kč
ANO

Část 19 - Elektrokoagulace
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2 nabídky, a to od níže specifikovaných účastníků
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH

medisap,s.r.o.
48029360
Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 13000
622 900,- Kč

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
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Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
Nabídka č. 2
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

HOSPIMED, spol. s r.o
00676853
Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
621 818,- Kč
ANO

Část 20 – Operační stůl
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

HOSPIMED, spol. s r.o
00676853
Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
1 748 040,- Kč
ANO

Část 21 – Operační kamerový systém
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Celková nabídková cena bez DPH
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2
zákona

HOSPIMED, spol. s r.o
00676853
Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000
1 327 225,- Kč
ANO

Část 22 – Lithotryptor
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Nabídka č. 1
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

HOSPIMED, spol. s r.o
00676853
Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Celková nabídková cena bez DPH
589 766,- Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Část 5 – Operační stůl
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

Hypokramed s.r.o.
49616528
Praha 5, Plzeňská 113, PSČ 15000

Odůvodnění vyloučení dodavatele Hypokramed s.r.o.
Uchazeč, společnost Hypokramed s.r.o., nesplnil technické parametry uvedené v příloze č. 1 výzvy k
podání nabídek. Z předložené nabídky bylo zřejmé, že požadavky nejsou splněny v těchto
parametrech:
-

6-ti segmentová pacientská deska (centrální díl, 2 nožní podélně dělené, 2 zádové příčně
dělené, hlavový díl v šířce celé desky)
Elektrické ovládání následujících pohyb: hlavová opěrka
Rozsahy pohybů: nosnost operačního stolu min. 450 kg, ± 10 %

Z toho důvodu byl uchazeč vyloučen. Proti vyloučení podal dne 7.4.2020 námitku. Dne 21. 4. 2020
zadavatel rozhodl o námitkách tak, že námitce uchazeče vyhověl a rozhodl o zrušení rozhodnutí o
vyloučení uchazeče.
V souladu s ust. § 46 zákona uchazeče Hypokramed s.r.o., vyzval k objasnění technických parametrů a
to konkrétně:
-

6-ti segmentová pacientská deska (centrální díl, 2 nožní podélně dělené, 2 zádové příčně
dělené, hlavový díl v šířce celé desky)
Elektrické ovládání následujících pohyb: hlavová opěrka
Rozsahy pohybů: nosnost operačního stolu min. 450 kg, ± 10 %

A dále zadavatel využil nabídky uvedené v námitkách uchazeče a učinil fyzickou prohlídku operačního
stolu navrženém pracovišti. Dne 20. 5. 2020 byla provedena kontrolní prohlídka operačního stolu na
pracovišti ve Fakultní nemocnici Ostrava. Kontrolní prohlídky se zúčastnily: staniční sestra FN Ostrava,
paní Dana Svobodová; produktový specialista společnosti Hypokramed s r.o., Praha IČO: 49616528,
Plzeňská 155/113, Košíře, 150 00 Praha, pan Daniel Podařil a vedoucí oddělení zdravotnické techniky
Nemocnice Břeclav p.o., pan Ing. Rudolf Slovenský.
S ohledem na zadávací dokumentaci, byly kontrolovány technické parametry operačního stolu
Trumpf Medical TruSystem 7000. Po důkladné osobní kontrole technických parametrů bylo zjištěno,
že tento operační stůl nesplňuje požadované technické parametry, a to zejména v části:
-

Elektrické ovládání hlavové opěrky. Tento produkt umožňuje elektrické ovládání hlavové
operky, ale pouze v případě úpravy, spočívající v záměně nožní části za hlavovou, tedy

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
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-

nesplňuje zachování celkové požadované konfigurace. Toto technické řešení zadavatel
neakceptuje, jelikož to omezuje univerzálnost použití takového operačního stolu
Minimální nosnost operačního stolu 450 kg ± 10 %. Tedy minimální nosnost v rozsahu 405 –
495 kg. Nabízený operační stůl garantuje uvedenou nosnost v ose základny, tedy při
jakémkoliv polohování nemůže splnit uvedenou nosnost a v takovém případě garantuje
pouze 250 kg.

Dle jednání Komise pro posouzení kvalifikace nebyly splněny technické požadavky.
Podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ platí následující:
„Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely
předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího
řízení ve stanové lhůtě nedoložil.“
Vzhledem k tomu, že společnost Hypokramed s.r.o. nesplnila technické podmínky požadované
v zadávací dokumentaci (příloha č. 1), přistoupil Zadavatel k vyloučení tohoto účastníka zadávacího
řízení.
Zadavatel z výše uvedených důvodů proto rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ o vyloučení
účastníka zadávacího řízení Hypokramed s.r.o., neboť tímto účastníkem zadávacího řízení nebyly
splněny požadované technické parametry.
Část 7 – Anesteziologický přístroj
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

CHEIRÓN a.s.
27094987
Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ
16200

Odůvodnění vyloučení dodavatele CHEIRÓN a.s.
Uchazeč, společnost CHEIRÓN a.s., nesplnil technické parametry uvedené v příloze č. 1 výzvy k
podání nabídek. Z předložené nabídky je zřejmé, že požadavky nejsou splněny v těchto parametrech:
Anesteziologický přístroj
-

Obsah absorbentu 800 g
Integrovaná pacientská jednotka nepřesahující půdorys pracovní desky

Ventilátor
-

Dechový objem 5 – 1500 ml (VT)

Dle jednání Komise pro posouzení kvalifikace nebyly splněny technické požadavky.
Podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ platí následující:
„Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely
předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího
řízení ve stanové lhůtě nedoložil.“
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Vzhledem k tomu, že společnost CHEIRÓN a.s. nesplnila technické podmínky požadované v zadávací
dokumentaci (příloha č. 1), přistoupil Zadavatel k vyloučení tohoto účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel z výše uvedených důvodů proto rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ o vyloučení
účastníka zadávacího řízení CHEIRÓN a.s., neboť tímto účastníkem zadávacího řízení nebyly splněny
požadované technické parametry.
Část 10 - Diagnostický ultrazvuk - GYN
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

S & T Plus s.r.o.
25701576
Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4

Zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci prokázání způsobilosti v souladu s ust. 77 zákona
doložení mj. oprávnění dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a
to výpisem ze živnostenského rejstříku, ze kterého bude vyplývat oprávnění účastníka k podnikání v
oboru živností montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. Dodavatel mohl v souladu a za
podmínek uvedených v ust. § 88 zákona prokázat splnění profesní způsobilosti prostřednictvím jiných
osob, případně využít poddodavatele v souladu s ust. § 105 zákona.
Společnost S & T Plus s.r.o. byla opakovaně vyzvána k objasnění nabídky, a to k doplnění oprávnění
dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ, výpis z živnostenského rejstříku, ze
kterého bude vyplývat oprávnění účastníka k podnikání v oboru živností montáž, opravy, revize a
zkoušky elektrických zařízení.
Společnost S & T Plus s.r.o. ve stanovené lhůtě požadované dokumenty zadavateli nedoručila.
Na základě posouzení dospěla komise k závěru, společnost S & T Plus s.r.o. nesplnila podmínky
účasti v zadávacím řízení, neboť nedoplnila dokumenty požadované ve výzvě. Komise
konstatovala, že nabídka nevyhověla požadavkům stanoveným zadavatelem a zákonem.
Zadavatel z výše uvedených důvodů proto rozhodl v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ o
vyloučení účastníka zadávacího řízení S & T Plus s.r.o., neboť tímto účastníkem zadávacího řízení
nebyly splněny požadované podmínky a na základě žádosti nebyli doplněny.
 Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů,
kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:
Část 1 - Kardiologický ultrazvuk
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele Electric Medical Service, s.r.o., č.p. 74, 664 62 Ledce, zapsaná u
Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 13525, IČ: 49970267 (dále jen „dodavatel Electric Medical Service,
s.r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“) a nabídku dodavatele EXRAY s.r.o., Karlovarská 89, 271 01 Nové
Strašecí, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 209793 IČ: 01647580 (dále jen „dodavatel
EXRAY s.r.o.“).
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Na základě hodnocení komise byl dodavatel EXRAY s.r.o. vyzván k doplnění nabídky, který svou
nabídku, čímž byly splněny podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ a jeho nabídka byla dále
hodnocena.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - Electric Medical Service, s.r.o.

2 059 000,- Kč

č. 2 - EXRAY s.r.o.

2 065 000,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti Electric Medical Service, s.r.o. se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně mimořádně nízkou nabídkovou cenu
neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Smlouva byla
uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 2 - Ultrazvuk pro vyšetřování s kontrastní látkou
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele Electric Medical Service, s.r.o., č.p. 74, 664 62 Ledce, zapsaná u
Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 13525, IČ: 49970267 (dále jen „dodavatel Electric Medical Service,
s.r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“) a nabídku dodavatele EXRAY s.r.o., Karlovarská 89, 271 01 Nové
Strašecí, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 209793 IČ: 01647580 (dále jen „dodavatel
EXRAY s.r.o.“).
Na základě hodnocení komise byl dodavatel EXRAY s.r.o. vyzván k doplnění nabídky, který svou
nabídku doplnil, čímž byly splněny podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ a jeho nabídka
byla dále hodnocena.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - Electric Medical Service, s.r.o.

2 298 000,- Kč

č. 2 - EXRAY s.r.o.

2 309 000,- Kč

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti Electric Medical Service, s.r.o., která se umístila na prvním
místě vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil
veškeré zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Vybraný dodavatel splnil
veškeré zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu
s ust. § 113 odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně
nízkou nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké
nabídkové ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 3 – Laser
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 480, IČ: 00676853 (dále jen „dodavatel HOSPIMED,
spol. s r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče
č. 1 - HOSPIMED, spol. s r.o.

Nabídková cena zakázky bez DPH
1 615 693,00 Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti HOSPIMED, spol. s r. o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 4 – Diagnostický ultrazvuk - ARO
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele Electric Medical Service, s.r.o., č.p. 74, 664 62 Ledce, zapsaná u
Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 13525, IČ: 49970267 (dále jen „dodavatel Electric Medical Service,
s.r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“) a nabídku dodavatele EXRAY s.r.o., Karlovarská 89, 271 01 Nové
Strašecí, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 209793 IČ: 01647580 (dále jen „dodavatel
EXRAY s.r.o.“).
Na základě hodnocení komise byl dodavatel EXRAY s.r.o. vyzván k doplnění nabídky, který svou
nabídku doplnil, čímž byly splněny podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ a jeho nabídka
byla dále hodnocena.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - Electric Medical Service, s.r.o

1 229 000,- Kč

č. 2 - EXRAY s.r.o.

1 235 000,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti Electric Medical Service, s.r.o., která se umístila na prvním
místě vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil
veškeré zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu
s ust. § 113 odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně
nízkou nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké
nabídkové ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 5 - Operační stůl
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele Hypokramed s.r.o., se sídlem Praha 5, Plzeňská 113, PSČ 15000,
zapsaná Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 21313, IČ: 49616528 (dále jen „dodavatel
Hypokramed s.r.o.“) a nabídku dodavatele PRENCARE distribuční, s.r.o., Pod Myslivnou 360/17,
Nová Bělá, 739 24 Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 60094, IČ: 03445194.
Dodavatel Hypokramed s.r.o., z důvodů nesplnění technických parametrů byl vyloučen.
Na základě výzvy k doplnění nabídky uchazeč PRENCARE distribuční, s.r.o., Pod Myslivnou 360/17,
Nová Bělá, 739 24 Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 60094, IČ: 03445194,
doplnil svou nabídku. Tím byly splněny podmínky výzvy a nabídka byla nadále hodnocena.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče
č. 2 - PRENCARE distribuční, s.r.o.,

Nabídková cena zakázky bez DPH
3 298 000,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti PRENCARE distribuční, s.r.o., která se umístila na prvním
místě vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil
veškeré zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu
s ust. § 113 odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně
nízkou nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké
nabídkové ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Část 6 - Endoskopická věž
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele Suppmed s.r.o., U nákladového nádraží 1949/2, Žižkov, 130 00
Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 185220, IČ: 24170674 (dále jen „dodavatel
Suppmed s.r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče
č. 1 - Suppmed s.r.o.

Nabídková cena zakázky bez DPH
4 185 700,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti Suppmed s.r.o., která se umístila na prvním místě vzhledem
k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré zadávací
podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113 odst. 1
posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou nabídkovou
cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Smlouva
byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 7 – Anesteziologický přístroj
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 3
nabídky, a to nabídku dodavatele PRENCARE distribuční, s.r.o., Pod Myslivnou 360/17, Nová Bělá,
739 24 Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 60094, IČ: 03445194 (dále jen
„dodavatel PRENCARE distribuční, s.r.o..“), nabídku dodavatele CHEIRÓN a.s., IČ: 27094987, se
sídlem Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 16200, zapsaná Městským soudem v Praze, pod
sp. zn. B 8964 (dále jen „dodavatel CHEIRÓN a.s“) a nabídku dodavatele medisap,s.r.o. Praha 3, Na
rovnosti 2244/5, PSČ 13000, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 14601, IČ: 48029360
(dálen jen „dodavatel medisap, s.r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“)
Dodavatel CHEIRÓN a.s., z důvodů nesplnění technických parametrů byl vyloučen.
Na základě výzvy k doplnění nabídky uchazeč PRENCARE distribuční, s.r.o., Pod Myslivnou 360/17,
Nová Bělá, 739 24 Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 60094, IČ: 03445194,
doplnil svou nabídku. Tím byly splněny podmínky výzvy a nabídka byla nadále hodnocena.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče
č. 1 - PRENCARE distribuční, s.r.o.

Nabídková cena zakázky bez DPH
2 638 000,- Kč

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

č. 2 - medisap,s.r.o.

2 624 620,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti meisap, s.r.o., která se umístila na prvním místě vzhledem k
tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré zadávací
podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113 odst. 1
posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou nabídkovou
cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Smlouva
byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 8 – Kryokauter
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 480, IČ: 00676853 (dále jen „dodavatel HOSPIMED,
spol. s r.o.,“ nebo „Vybraný dodavatel“) a nabídku dodavatele medisap,s.r.o., Praha 3, Na rovnosti
2244/5, PSČ 13000, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 14601, IČ: 48029360 (dále jen
„dodavatel medisap s.r.o.“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - medisap,s.r.o.

588 135,- Kč

č. 2 - HOSPIMED, spol. s r.o.

584 401,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti HOSPIMED, spol. s r.o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 9 – Diagnostický ultrazvuk - CHIR
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele MEDKONSULT, s. r. o., Olomouc - Nová Ulice, Balcárkova 1258/8,
PSČ 77900, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 4284 IČ: 47679522 (dále jen „dodavatel
MEDKONSULT, s. r. o.“ nebo „Vybraný dodavatel“).

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče
č. 1 - MEDKONSULT, s. r. o.

Nabídková cena zakázky bez DPH
1 132 672,03 Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti MEDKONSULT, s. r. o, která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 10 – Diagnostický ultrazvuk – GYN
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele S & T Plus s.r.o., Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 62478, IČ: 25701576 (dále jen „dodavatel S & T Plus
s.r.o.“) a nabídku dodavatele PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00
Praha 6, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4492, IČ: 25099019 (dále jen „dodavatel
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. nebo „Vybraný dodavatel“).
Dodavateli S & T Plus s.r.o., byla zaslána výzva k doložený dokumentů a tento dodavatel ve
stanovené lhůtě požadované dokumenty zadavateli nedoručil. Z toho důvodu byla jeho nabídka
vyřazena, nebyla dále hodnocena a byl vyloučen.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče
č. 2 - PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Nabídková cena zakázky bez DPH
1 074 504,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., která se umístila na
prvním místě vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel
splnil veškeré zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl
v souladu s ust. § 113 odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem
mimořádně nízkou nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně
nízké nabídkové ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Část 11 – Monitor vitálních funkcí
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele Hoyer Praha s.r.o., Praha 3, Jilmová 2685/10, PSČ 13024, zapsaná u
Městského soudu v Praze, sp. zn. C 27696, IČ 60491582 (dále jen „dodavatel Hoyer Praha s.r.o.“) a
nabídku dodavatele PRENCARE distribuční, s.r.o., Pod Myslivnou 360/17, Nová Bělá, 739 24 Ostrava,
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 60094, IČ: 03445194 (dálen jen „dodavatel PRENCARE
distribuční, s.r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“)
Na základě výzvy k doplnění nabídky uchazeč PRENCARE distribuční, s.r.o., doplnil svou nabídku. Tím
byly splněny podmínky výzvy a nabídka byla nadále hodnocena.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - Hoyer Praha s.r.o.

1 239 600,- Kč

č. 2 - PRENCARE distribuční, s.r.o.

1 216 000,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti PRENCARE distribuční, s.r.o., která se umístila na prvním
místě vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil
veškeré zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu
s ust. § 113 odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně
nízkou nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké
nabídkové ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 12 - Defibrilátor
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele CHEIRÓN a.s., Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 16200,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8964, IČ: 27094987 (dále jen „dodavatel CHEIRÓN
a.s.“ nebo „Vybraný dodavatel“).
Na základě výzvy k doplnění nabídky uchazeč CHEIRÓN a.s., Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13,
PSČ 16200, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8964, IČ: 27094987, doplnil svou nabídku.
Tím byly splněny podmínky výzvy a nabídka byla nadále hodnocena.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Nabídka uchazeče
č. 1 - CHEIRÓN a.s.

Nabídková cena zakázky bez DPH
249.508,77 Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti CHEIRÓN a.s., která se umístila na prvním místě vzhledem k
tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré zadávací
podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113 odst. 1
posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou nabídkovou
cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Smlouva
byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 13 – Kombinovaná rázová vlna
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele Stargen EU s.r.o., Praha - Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 145163, IČ 28487150 (dále jen „dodavatel Stargen EU
s.r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - Stargen EU s.r.o.

1 286 777,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti Stargen EU s.r.o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 14 – Systém pro funkci elektrickou stimulaci HK a DK
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele Stargen EU s.r.o., Praha - Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 145163, IČ 28487150 (dále jen „dodavatel Stargen EU
s.r.o,“ nebo „Vybraný dodavatel“) a nabídku dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3, Malešická
2251/51, PSČ 13000, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 480, IČ: 00676853 (dále jen
„dodavatel HOSPIMED, spol. s r.o.“).

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - Stargen EU s.r.o.

1 637 190,- Kč

č. 2 - HOSPIMED, spol. s r.o.,

1 666 000,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti Stargen EU s.r.o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 15 – Systém pro zpětnovazebný trénink přenosu váhy, koordinace, postury
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele Stargen EU s.r.o., Praha - Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 145163, IČ 28487150 (dále jen „dodavatel Stargen EU
s.r.o,“ nebo „Vybraný dodavatel“) a nabídku dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3, Malešická
2251/51, PSČ 13000, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 480, IČ: 00676853 (dále jen
„dodavatel HOSPIMED, spol. s r.o.“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - Stargen EU s.r.o.

264 463,- Kč

č. 2 - HOSPIMED, spol. s r.o.,

285 500,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti Stargen EU s.r.o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 16 – Terapeutický laser, sonda + robot. hlavice
Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele MADISSON, s.r.o., Praha 10 - Uhříněves, Soumarská 1541/8, PSČ
10400, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 72284, IČ 26124637 (dále jen „dodavatel
MADISSON, s.r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - MADISSON, s.r.o.

359 000,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti MADISSON, s.r.o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 17 – Urodynamický přístoj
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele MEDKONSULT, s. r. o., Olomouc - Nová Ulice, Balcárkova 1258/8,
PSČ 77900, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 4284 IČ: 47679522 (dále jen „dodavatel
MEDKONSULT, s. r. o.“ nebo „Vybraný dodavatel“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče
č. 1 - MEDKONSULT, s. r. o.

Nabídková cena zakázky bez DPH
296 500,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti MEDKONSULT, s. r. o, která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Část 18 – Přístroje pro RTG oddělení
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele Electric Medical Service, s.r.o., č.p. 74, 664 62 Ledce, zapsaná u
Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 13525, IČ: 49970267 (dále jen „dodavatel Electric Medical Service,
s.r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“) a nabídku dodavatele EXRAY s.r.o., Karlovarská 89, 271 01 Nové
Strašecí, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 209793 IČ: 01647580 (dále jen „dodavatel
EXRAY s.r.o.“).
Na základě hodnocení komise byl dodavatel EXRAY s.r.o. vyzván k doplnění nabídky, který svou
nabídku doplnil, čímž byly splněny podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ a jeho nabídka
byla dále hodnocena.
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH

č. 1 - Electric Medical Service, s.r.o

3 680 000,- Kč

č. 2 - EXRAY s.r.o.

3 694 500,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti Electric Medical Service, s.r.o., která se umístila na prvním
místě vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil
veškeré zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu
s ust. § 113 odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně
nízkou nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké
nabídkové ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 19 - Elektrokoagulace
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 2
nabídky, a to nabídku dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 480, IČ: 00676853 (dále jen „dodavatel HOSPIMED,
spol. s r.o.,“ nebo „Vybraný dodavatel“) a nabídku dodavatele medisap,s.r.o. Praha 3, Na rovnosti
2244/5, PSČ 13000, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 14601, IČ: 48029360 (dále jen
„dodavatel medisap s.r.o.“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH

Nabídka uchazeče

Nabídková cena zakázky bez DPH
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č. 1 - medisap,s.r.o.

622 900,-- Kč

č. 2 - HOSPIMED, spol. s r.o.

621 818,-- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti HOSPIMED, spol. s r.o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 20 – Operační mikroskop
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 480, IČ: 00676853 (dále jen „dodavatel HOSPIMED,
spol. s r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče
č. 1 - HOSPIMED, spol. s r.o.

Nabídková cena zakázky bez DPH
1 748 040,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti HOSPIMED, spol. s r. o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny. Smlouva byla uzavřena dne 21. 7. 2020.
Část 21 – Operační kamerový systém
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 480, IČ: 00676853 (dále jen „dodavatel HOSPIMED,
spol. s r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:

1. Nabídková cena dodávky bez DPH

Veřejná zakázka je spolufinancována z dotačních prostředků EU a realizována v rámci projektu „„Nemocnice Břeclav Přístrojové vybavení návazné péče“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001566 realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, prioritní osy 2, specifického cíle 2.3, výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“.

Nabídka uchazeče
č. 1 - HOSPIMED, spol. s r.o.

Nabídková cena zakázky bez DPH
1 327 225,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti HOSPIMED, spol. s r. o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny.
Část 22 – Lithotryptor
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení na VZ obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1
nabídku, a to nabídku dodavatele HOSPIMED, spol. s r.o., Praha 3, Malešická 2251/51, PSČ 13000,
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 480, IČ: 00676853 (dále jen „dodavatel HOSPIMED,
spol. s r.o.“ nebo „Vybraný dodavatel“).
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky jako základní hodnotící
kritérium takové, že nejvhodnější nabídka je taková, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu za
dodávku zboží, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií:
1. Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka uchazeče
č. 1 - HOSPIMED, spol. s r.o.

Nabídková cena zakázky bez DPH
589 766,- Kč

Nabídka uchazeče, obchodní společnosti HOSPIMED, spol. s r. o., která se umístila na prvním místě
vzhledem k tomu, že jeho nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Vybraný dodavatel splnil veškeré
zadávací podmínky předmětného zadávacího řízení na VZ. Zadavatel provedl v souladu s ust. § 113
odst. 1 posouzení mimořádné nízké nabídkové ceny, nicméně vzhledem mimořádně nízkou
nabídkovou cenu neidentifikoval a účastníka nevyzval k objasnění mimořádně nízké nabídkové
ceny.
 Označení poddodavatelů dodavatele, kteří jsou zadavateli známi:
Část 5 – Operační stůl
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

Ing. Jan Spišak
48029360
Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 13000

Část 6 – Endoskopická věž
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

Ing. Petr Gross
05858631
Brněnská 313, 664 41 Omnice
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Část 7 - Anesteziologický přístroj
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

Ing. Jan Spišak
48029360
Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 13000

Část 9 – Diagnostický ultrazvuk – CHIR
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

TRYSTOM, spol. s r.o.
49609408
Pasteurova 67/15, Klášterní Hradisko, 779 00
Olomouc

Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

Luboš Chromčák
61597546
756 45, Branky 302

Část 10 – Diagnostický ultrazvuk - GYN
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

MEDtechnic services s.r.o.
031 75 651
Váňova 3180, 272 01 Kladno

Část 11 – Monitor vitálních funkcí
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

Ing. Jan Spišak
48029360
Praha 3, Na rovnosti 2244/5, PSČ 13000

Část 12 – Defibrilátor
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

Energomotive s.r.o.
07947712
332 04, Nezvěstice 232

Část 13 – Kombinovaná rázová vlna
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

HOSPIMED, spol. s r.o.
00676853
Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Část 16 – Terapeutický laser, sonda + robot. hlavice
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

REPO-RECK spol. s r. o.
47678089
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č.p. 239, 756 23 Jablůnka
Část 17 – Urodynamický přístroj
Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

TRYSTOM, spol. s r.o.
49609408
Pasteurova 67/15, Klášterní Hradisko, 779 00
Olomouc

Název poddodavatele
IČO:
Sídlo:

Luboš Chromčák
61597546
756 45, Branky 302

 Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Není relevantní
 Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Není relevantní
 Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Není relevantní
 Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Není relevantní
 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
Střet zájmů nezjištěn
 Odůvodnění dle § 217 odst. 2 písm. m) ZZVZ:
Není relevantní
 Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu:
Není relevantní
Zadavatel ve smyslu § 217 odst. 3 ZZVZ rovněž odkazuje na uveřejněné oznámení o výsledku
zadávacího řízení, které je dostupné v rámci Věstníku veřejných zakázek, viz
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/180616
Evidenční číslo formuláře: F2020-028152
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2020-001641
Evidenční číslo zakázky: Z2020-001641
Číslo oznámení TED: 2020/S 157-382222
Datum uveřejnění ve VVZ: 13. 8. 2020
Datum odeslání do TED: 10. 8. 2020
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Za dodavatele:

Ing. Petr Baťka

Digitálně podepsal Ing. Petr Baťka
Datum: 2020.08.27 14:17:07
+02'00'

…………………………………
Nemocnice Břeclav, p.o.
Ing. Petr Baťka
ředitel
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