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 Písemná zpráva zadavatele 
 

Název veřejné 

zakázky: 
Zajištění stravovacích služeb pro pacienty, zaměstnance a ostatní 

strávníky Nemocnice Strakonice, a.s. 
 

Zadavatel: Nemocnice Strakonice, a.s. 

Sídlo: Radomyšlská 366, 386 29 Strakonice 

IČ: 26095181 DIČ: CZ26095181 
 

Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele: 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA – předseda představenstva 

Ing. Luboš Kvapil – místopředseda představenstva  
 

Spojení: : +420 383 314 120    /    e-mail:  technicke@nemocnice-.cz 
 

Profil zadavatele: http://jihnem.cz/55-Profily-zadavatelu 

         Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ust. § 27 ZVZ 

v otevřeném nadlimitním řízení vyhotovil tuto písemnou zprávu.  

 

1. Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě 

Předmět veřejné zakázky: 

      Předmětem zadávacího řízení bylo zajištění stravovacích služeb pro závodní stravování, dietní stravu a 

běžné stravování ve stravovacím provozu zadavatele v následujícím rozsahu: 

- příprava a porcování celodenní stravy pro pacienty a expedice na jednotlivá oddělení dle požadavků 

zadavatele (včetně diet),  

- příprava stravy pro zaměstnance a její výdej v závodní jídelně, event. distribuce stravy na určená odd., 

- komplexní zajištění zásobování pro provoz stravovacího zařízení,  

- zajištění vlastního tabletového systému pro potřebu rozvozu stravy a jejího uchování v předepsaném 

tepelném režimu, 

- zajištění provozu bufetu v prostorách stravovacího provozu, 

- zajištění prací spojených s provozem, úklidem a běžnou údržbou stravovacího provozu a zařízení, 

- využívání informačního systému nemocnice pro dietní systém, objednávkový systém pro zaměstnance 

případně jiné činnosti zadavatele. 

Cena sjednaná ve smlouvě: 

 

 

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami 

na straně uchazeče 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo 

jméno a příjmení: 
 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu 

(příp. doručovací adresa): 
 

IČ:  

 

3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: 

 

 

4. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo 

jméno a příjmení: 
 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu 

(příp. doručovací adresa): 
 

Část veřejné zakázky, kterou hodlá vybraný 

uchazeč těmto osobám zadat: 
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5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena 

EUREST, spol. s r.o. IČO: 00642215 

Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7 
76 198 860,- Kč bez DPH 

ARAMARK, s.r.o. IČO: 45794707 

Jemnická 1138, 140 00 Praha 4 - Michle 
91 165 320,-Kč bez DPH 

MULTI C - Catering s.r.o. IČO: 25927051 

K Blahobytu 1700, 530 02 Pardubice 
70 487 632,- Kč bez DPH 

STRAVBYT s.r.o. IČO: 26325144 

304 46 Plzeň, E. Beneše 9  
75 890 760,- Kč bez DPH 

 

 

6. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich 

vyloučení 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma 

nebo jméno a příjmení: 
 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu 

(příp. doručovací adresa): 
 

IČ:  

Důvod vyloučení: 

      

 
 

7. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

dle § 77 ZVZ, pokud došlo k takovému vyloučení 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo 

jméno a příjmení: 
 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu 

(příp. doručovací adresa): 
 

IČ:  

Důvod vyloučení:  

 

8. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez 

uveřejnění, byla-li taková možnost využita: 

       

 
 

9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno: 

    Dne 9. června 2014 byla podána námitka proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky spočívající 

v tom, že: 

1) neurčitost zadávacích podmínek v otázce nájmu prostor a mobiliáře porušuje zásadu transparentnosti 

dle § 6 ZVZ; 

2) nejasné vymezení tabletového systému porušuje taky zásadu transparentnosti dle § 6 ZVZ; 

3) nesprávné nastavení hodnotícího kritéria nereflektuje skutečné potřeby zadavatele a jeho nastavením 

zadavatel porušil zásadu transparentnosti a zákazu diskriminace; 

4) nedostatky v závazném návrhu smlouvy mohou znamenat neurčitost některých částí smlouvy.  

     Zadavatel posoudil námitky stěžovatele a s uvedenými námitkami souhlasí. Námitky stěžovatele jsou 

důvodné. Zadavatel námitky stěžovatele shledává jako opodstatněné a námitkám vyhovuje dle ust. § 111 

odst. 1 ZVZ. 

 

     Vzhledem k tomu, že skutečnosti uvedené v bodě 1) a 2) již nejde napravit dle ust. § 111 odst. 6 ZVZ, 

a to z důvodu, že nabídky již byly podané – nelze než zadávací řízení zrušit v souladu s ust. § 84 odst. 2 

písm. e) ZVZ 
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