PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Vybavení lékařskou technologií
1. Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
Spisová značka:
Oprávněná osoba zadavatele:
IČ:

Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
B 1465 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích
MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, předseda představenstva
Ing. Luboš Kvapil, místopředseda představenstva
260 95 181

2. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nové (nikoliv demo nebo repasované)
lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní
zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Zadavatel požaduje přemístění
angiografie, včetně následné montáže, když podrobnější vymezení plnění je uvedeno v technické specifikaci.
3. Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena bez DPH:
DPH
Cena včetně DPH

795 549,00 Kč
167 065,30 Kč
962 614,00 Kč

4. Druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění podle ust. § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
5. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, části veřejné
zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele:
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
SIEMENS s.r.o., divize HealthCare, Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Nemocnice Strakonice, a.s., IČ 260 95 181, Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice zastoupená MUDr. Bc.
Tomášem Fialou, MBA, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Kvapilem, místopředsedou představenstva
(dále jen „zadavatel“) vyhlásila nadlimitní veřejnou zakázku na Vybavení lékařskou technologií mimo stavbu –
dodávka - přemístění angiografie, včetně následné montáže v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to odesláním písemné výzvy vyzvaným
zájemcům. Ve věci předmětné veřejné zakázky pak rozhodl zadavatel dne 19. 8. 2013 takto:
V souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření
smlouvy se zájemcem SIEMENS s.r.o., divize HealthCare, Siemensova 1, 155 00 Praha 13.
Části veřejné zakázky, které budou plněny prostřednictvím subdodavatele:
-------------

6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:
SIEMENS s.r.o., divize HealthCare, Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Nabídková cena bez DPH:
795 549,00 Kč
7. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně
odůvodnění jejich vyloučení:
------------8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu
------------9. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním jednacího řízení bez uveřejnění
Zadavatel se rozhodl zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení dle ust. § 23 odst. 1 písm a) zákona, když
v předchozím otevřeném řízení nebyly podány žádné nabídky.
10. Důvod zrušení zadávacího řízení
-------------
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