NEMOCNICE BŘECLAV,

příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz
IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Č.j.: 760/SŘ/2019

V Břeclavi dne 24.10.2019

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
I. Informace o zadavateli:
ZADAVATEL:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
IČ: 00 390 780,
se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ: 690 02
zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233
zastoupená Ing. Petrem Baťkou, ředitel
II. Informace o veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:

„Diagnostické stanice - radiologie“

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na dodávky malého rozsahu dle zákona
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Forma zadávacího řízení:

jde o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo
režim zákona v souladu s § 31 a § 6 zákona.

III. Výběr nejvhodnější nabídky:
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky na základě posouzení a hodnocení nabídek
provedeného hodnotící komisí rozhodl dne 16. 10. 2019 o tom, že
nejvhodnější nabídkou
na výše uvedenou veřejnou zakázku je nabídka dodavatele, obchodní společnosti
OR-CZ spol. s r.o., se sídlem Brněnská 19/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ:
48168921, zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C 4090.
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IV. Hodnocení nabídek:
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, přičemž rozhodující je cena bez DPH, a to dle následujících
dílčích hodnotících kritérií:
Nabídková cena dodávky bez DPH
Nabídka dodavatele
č. 2 - OR-CZ spol. s r.o.
č. 1 - MEDORO s.r.o.

Nabídková cena zakázky bez DPH

1 386 000,-- Kč
1 399 280,-- Kč

Nabídka dodavatele, obchodní společnosti OR-CZ spol. s r.o., se sídlem Brněnská 19/20,
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48168921, zapsaná Krajským soudem v Hradci
Králové, pod sp. zn. C 4090. se umístila na prvním místě vzhledem k tomu, že jeho nabídka
byla ekonomicky nejvýhodnější.
V. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, a to
nabídky dodavatele, obchodní společnost OR-CZ spol. s r.o., se sídlem Brněnská 19/20,
Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 48168921, zapsaná Krajským soudem v Hradci
Králové, pod sp. zn. C 4090., jehož nabídka splnila všechny požadavky stanovené
zadavatelem v zadávacích podmínkách a byla ekonomicky nejvýhodnější.
VI. Právo na podání námitek:
Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky nelze podat námitky.
VII. Výzva k poskytnutí součinnosti:
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy. S ohledem na výše uvedenou skutečnost zadavatel tímto vyzývá vybraného
dodavatele k poskytnutí součinnosti spočívající v předložení 2 vyhotovení návrhu na uzavření
Kupní smlouvy shodných s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce, a to nejpozději do 5-ti
pracovních dnů ode dne převzetí tohoto oznámení.
S pozdravem
podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Baťka
2019.10.24
Baťka Datum:
12:05:00 +02'00'

......................................................
Ing. Petr Baťka
ředitel
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