PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
I.

Identifikační údaje o zadavateli
Název zadavatele:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zápis v OR:
Statutární orgán:
Adresa profilu zadavatele:

II.

Identifikace veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:
Režim a druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Ev. číslo zakázky ve VVZ:
S. č. na profilu zadavatele E-ZAK:

III.

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace
00346292
CZ00346292
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno
Krajský soud v Brně, sp. zn. Pr 1245
MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html

Nitrilové vyšetřovací rukavice jednorázové
Podlimitní veřejná zakázka na služby
Otevřené řízení dle § 56 zákona
Z2021-023643
P21V00001678

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na 1 rok s postupnou dodávkou
nitrilových vyšetřovacích rukavic jednorázových pro potřeby ZZS JmK.

IV.

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Předpokládá hodnota veřejné zakázky je 3 500 000 Kč bez DPH. Nabídková cena za 1 ks rukavice
sjednaná ve smlouvě je 2,75 Kč bez DPH/3,33 Kč s DPH. Cena celkem za předpokládaný objem plnění
je pak 2 681 250,- Kč bez DPH/3 244 312,50 Kč s DPH.

V.

Označení účastníků zadávacího řízení
P. č.
1
2
3
4
5

VI.

účastník
Agentura Devět měsíců s.r.o., IČO 29266564, 2. května 1536, 760
01 Zlín
umbrellaline 2010 s.r.o., IČO 03874851, Kopaniny 917/10, 709 00
Ostrava
MEDISTYL-PHARMA a.s., IČO 61855782, Táborská 325/57, 140 00
Praha
Lohmann & Rauscher, s.r.o., IČO 18825869, Bučovická 256, 684 01
Slavkov u Brna
VULKAN - Medical, a.s., IČO 27226158, U gumovky 439, 463 34
Hrádek nad Nisou

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Agentura Devět měsíců s.r.o., IČO 29266564, 2. května 1536, 760 01 Zlín – dodavatel vyloučen ze
zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, předmět plnění nesplňoval zadávací podmínky.
umbrellaline 2010 s.r.o., IČO 03874851, Kopaniny 917/10, 709 00 Ostrava – dodavatel vyloučen
ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona pro nesplnění technické kvalifikace dle § 79
odst. 2 písm. b) zákona, neboť předmět plnění významné dodávky nesplňoval zadávací podmínky
a rovněž z důvodu, že dodavatel v rámci nabídky nespecifikoval označení nabízeného plnění.
MEDISTYL-PHARMA a.s., IČO 61855782, Táborská 325/57, 140 00 Praha – dodavatel vyloučen
ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, předmět plnění nesplňoval zadávací
podmínky.
Lohmann & Rauscher, s.r.o., IČO 18825869, Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna – dodavatel
vyloučen ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona, předmět plnění nesplňoval zadávací
podmínky.

VII.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění výběru
VULKAN - Medical, a.s., IČO 27226158, U gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou

VIII.

Označení poddodavatelů dodavatelů podle písm. e), pokud jsou zadavateli známi
Vybraný dodavatel neuvedl poddodavatele.

IX.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita
Jednací řízení s uveřejněním ani soutěžní dialog nebyly použity.

X.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

XI.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Zjednodušený režim nebyl použit.

XII.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud
k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno a ani nebyl zaveden dynamický nákupní systém.

XIII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky byly podány pouze pomocí elektronických komunikačních prostředků. Vzorky nabízeného zboží
byly doručeny fyzicky.

XIV.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné osoby. Vzhledem k tomu nebyla přijata žádná opatření.

XV.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části, pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci
V daném případě se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.
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XVI.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona, pokud nebylo uvedeno v zadávací dokumentaci
Požadavek na prokázání obratu podle § 78 odst. 3 zákona nebyl stanoven.
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