Zadavatel:
CEJIZA, s.r.o.
IČO: 28353242
se sídlem: Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 602 00
„Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové organizace
zřizované Jihomoravským krajem 2021-2023“
Spisová značka zadavatele: VZ/2021/024
zavedený podle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ust. § 217 ZZVZ

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název:

CEJIZA, s.r.o.

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

IČO:

28353242

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS na dodávky nemocničních lůžek, pečovatelských
lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem.
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky nemocničních lůžek,
pečovatelských lůžek, matrací a stolků, dle potřeb pověřujících zadavatelů.
3. Rozdělení DNS do kategorií
Zadavatel v souladu s § 138 odst. 1 ZZVZ rozdělil DNS do kategorií, které jsou následující:
I. Nemocniční lůžka, matrace a stolky
II. Pečovatelská lůžka, matrace a stolky

4. Předpokládaná hodnota veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS:
Předpokládaná hodnota dynamického
16 000 000,- Kč bez DPH.

nákupního
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Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS. Kupní smlouvy budou uzavírány pro jednotlivé
veřejné zakázky zadávané v rámci DNS, přičemž cena sjednaná ve smlouvách na jednotlivé veřejné
zakázky bude vycházet z nabídek jednotlivých vybraných dodavatelů.

5. Druh řízení:
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS dle § 138 a násl. ZZVZ za přiměřeného použití
pravidel pro užší řízení dle § 58 a násl. ZZVZ.

6. Identifikační údaje účastníků řízení:
Pořadové
číslo
nabídky

Název/jméno a příjmení
účastníka

Sídlo

IČO

1.

LB BOHEMIA, s.r.o.

Sovadinova 3431
690 02 Břeclav

26224461

2.

L I N E T spol. s r.o.

Želevčice 5
274 01 Slaný

00507814

3.

SORAL & HANZLIK Medical
s.r.o.

Kettnerova 1940/1
155 00 Praha

05457955

4.

Stamed s.r.o.

Toužimská 1705/25
323 00 Plzeň

29161941

5.

INDUBIA s.r.o.

Milady Horákové 42/127 160 00
Praha

28111290

6.

PROMA REHA, s.r.o.

Riegrova 342
552 03 Česká skalice

63219107

7. Označení dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému:
Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS, v němž nedochází k uzavření smlouvy. Níže uvedení
účastníci zadávacího řízení prokázali splnění všech podmínek účasti v souladu s požadavky zadavatele
a zadavatel proto rozhodl o jejich zařazení do dynamického nákupního systému:

Název/jméno a příjmení
účastníka

Sídlo

IČO

LB BOHEMIA, s.r.o.

Sovadinova 3431
690 02 Břeclav

26224461
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8. Označení poddodavatelů účastníka podle bodu 7, pokud jsou zadavateli známi:
Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé, kteří by se měli podílet na plnění předmětu veřejné
zakázky.

9. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li
použita; odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito; odůvodnění
použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Žádný z výše uvedených druhů řízení/režimů nebyl použit. Předmětem zadávacího řízení bylo
zavedení DNS dle § 138 a násl. zákona za přiměřeného použití pravidel pro užší řízení dle § 58 zákona.

10. Odůvodnění nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo:
Dynamický nákupní systém byl zaveden.

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a
dodavateli probíhala elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
Střet zájmů nebyl identifikován.

13. Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění
tohoto postupu:
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Předmětem zadávacího řízení bylo zavedení DNS. Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části
s ohledem na charakter veřejné zakázky. Jedná se o dynamický nákupní systém, ve kterém zadavatel
zadává dílčí veřejné zakázky, které umožňují účast malých a středních dodavatelů.

14. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle ust. § 78 odst.
3 ZZVZ:
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu dodavatele.

V Brně dne 27.6.2021

Mgr.
Libuše
Podolová

Digitálně
podepsal Mgr.
Libuše Podolová
Datum: 2021.06.27
20:47:54 +02'00'

CEJIZA, s.r.o.
Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
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