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: „Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro
Nemocnici Břeclav, příspěvková organizace“
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 22. 5.
2020 a uveřejněno dne 25. 5. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-017888. 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 54.595.041,- Kč.
Předmětem veřejné zakázky je:
a) Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance včetně příslušenství, všech činností
spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního
servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců (dále jen „Dodávka MR“).

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“.

b) Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance dle projektové
dokumentace pro provedení stavby (dále jen „Stavební úpravy pracoviště MR“). K uvedenému
zadavatel pro úplnost dodává, že finanční náklady Stavební úpravy pracoviště MR budou hrazeny z
rozpočtu zadavatele, resp. v rámci předmětného řízení se jedná o neuznatelné náklady z hlediska
poskytnuté dotace.
c) Poskytování pozáručního servisu po dobu 7 let, a to za podmínek vymezených v návrhu Smlouvy o
dílo – servisní smlouvě, která jako Příloha č. 5 tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek
(dále jen „Poskytování pozáručního servisu“). K uvedenému zadavatel pro úplnost dodává, že
finanční náklady Poskytování pozáručního servisu budou hrazeny z rozpočtu zadavatele, resp. v
rámci předmětného řízení se jedná o neuznatelné náklady z hlediska poskytnuté dotace.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž:
a) dodávka a instalace Faradayovy klece včetně vstupních dveří, pozorovacího okna, vnitřního
obložení, podhledu, vnitřního osvětlení kabiny včetně kabeláže, VZT rozvodů i vyústění uvnitř
kabiny, podlahové krytiny,
b) dodávka a instalace rozvaděče systému magnetické rezonance,
c) dodávka a instalace chladící jednotky uzavřeného okruhu chladící vody pro systém
magnetické rezonance,
d) eventuální nutné odstínění magnetického pole zasahujícího do patra nad pracovištěm, pokud
bude překračovat siločáru 0,5mT,
e) dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
f) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce,
a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
g) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů CE,
h) zajištění periodických prohlídek, technických kontrol po dobu trvání záruky, v rozsahu
povinností k jejich provádění vyplývajících z platných obecně závazných právních předpisů
nebo z pokynů výrobce zboží,
i)

bezúplatný kompletní servis po dobu sjednané záruční lhůty v rozsahu platných obecně
závazných právních předpisů a pokynů výrobce zboží

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV: 33113000-5 - Zobrazovací systém magnetické rezonance
CPV: 45215100-8 - Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
CPV: 45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
CPV: 50400000-9 - Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů
 Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Dne 4. 8. 2020 na základě zadávacího řízení byla uzavřena smlouva o dílo – dodání magnetické
rezonance a stavební úpravy pracoviště magnetické rezonance i servisní smlouva. Obě smlouvy jsou
dostupné na výše uvedeném profilu zadavatele.

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 cena za realizaci předmětu veřejné zakázky činí 54.593.880,- Kč bez DPH, cena za dodávku
magnetické rezonance činí 31.976.041,- Kč bez DPH, cena za realizaci stavebních prací činí
10.998.959,- Kč bez DPH a cena za poskytování servisních služeb po celkovou dobu 9 let (z toho 2
roky bezplatná záruka) od předání magnetické rezonance do provozu činí 11.618.880,- Kč bez DPH.
 Použitý druh zadávacího řízení:
Viz výše.
 Označení účastníků zadávacího řízení
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek 1 nabídku, a to od níže specifikovaného účastníka
zadávacího řízení:
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

Edomed a.s.
63673169
U vinohradské nemocnice 3
130 00 Praha 3
Celková nabídková cena bez DPH
54 593 880,- Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.
 Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů,
kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:
Dne 4. 8. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo – dodání magnetické rezonance a stavební úpravy
pracoviště magnetické rezonance i servisní smlouva s uživatelem:
Název účastníka
IČO:
Sídlo:

Edomed a.s.
63673169
U vinohradské nemocnice 3
130 00 Praha 3
Celková nabídková cena bez DPH
54 593 880,- Kč
Nabídka splňuje požadavky dle § 109 odst. 2 ANO
zákona
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.
 Označení poddodavatelů dodavatele, kteří jsou zadavateli známi:
Název účastníka
IČO:

Philips Česká republika s.r.o.
63985306

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“.

Sídlo:
Plnění:

Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha
8
Dodávka, montáž, instalace, instruktáž, servis
magnetické rezonance

Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Plnění:

Perdix, s.r.o.
28085647
Želeč - Želeč 117, okres Tábor, PSČ 39174
Stavební úpravy a dodávka anest. přístroje,
monitoru a inj. dávkovače

Název účastníka
IČO:
Sídlo:
Plnění:

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

 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:
Povaha a předmět veřejné zakázky pro svou provázanost a účel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky
na části, aniž by byla narušena vlastní funkcionalita, efektivnost, akceschopnost a odpovědnostní
hledisko dodavatele, přičemž rozdělením zakázky by bylo nadmíru zvýšeno riziko narušení či přímo
narušen základní účel předmětu plnění veřejné zakázky při rizicích zejména v oblasti zdraví a života
pacientů a narušen rovněž princip řádného hospodáře na straně zadavatele.
 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

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“.

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/182987
Evidenční číslo formuláře: F2020-030423
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2020-017888
Evidenční číslo zakázky: Z2020-017888
Číslo oznámení TED: 2020/S 170-411282
Datum uveřejnění ve VVZ: 31.08.2020
Datum odeslání do TED: 28.08.2020
Za dodavatele:

Ing. Petr
Baťka

Digitálně podepsal
Ing. Petr Baťka
Datum: 2020.09.07
09:33:00 +02'00'

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

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“.

