Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název
zadavatele:

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková
organizace

Sídlo:

Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy
Vary

IČO:

00574660

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky
„Část B. Dodávka plicních ventilátorů“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000490“
V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme, že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem
"Část B. Dodávka plicních ventilátorů" rozhodl na základě provedeného posouzení a hodnocení o výběru
nejvhodnější nabídky takto:
Pořadí nabídky:

1

Pořadové číslo nabídky:

1

Název:

Medsol s.r.o.

Sídlo:

Lužná 591/4
160 00 PRAHA 6

IČO:

24201596

Datum a čas doručení nabídky:

15.10.2018

Nabídková cena:

617 100,00 Kč vč. DPH

Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku
na plnění veřejné zakázky "Část B. Dodávka plicních ventilátorů":
Název:

Medsol s.r.o.

Sídlo:

Lužná 591/4, 160 00 PRAHA 6

IČO:

24201596

Nabídková cena:

617 100,00 Kč vč. DPH

Usnesením rady Karlovarského kraje č. RK 1359/11/18 ze dne 19.11.2018.
Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Prokázání základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v
obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
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Prokázání profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Prokázání ekonomické kvalifikace
Výkaz zisku a ztrát - minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na
předmět veřejné zakázky v objemu:
Pro část B. - min. 500.000,- Kč, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže
dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní
období od svého vzniku.
Prokázání technické kvalifikace
a) Seznamu významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3
letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel
v uvedeném období realizoval:
Pro část B. - nejméně 3 zakázky na dodávku transportních monitorů/defibrilátorů, kde vyčíslená hodnota
činí min 500.000,-Kč bez DPH za každou zakázku samostatně.
b)Podrobné technické specifikace s popisy a fotografiemi každého jednotlivého nabízeného zařízení či
vybavení tak, aby bylo možné posoudit, zda nabízené plnění splňuje předepsané zákonné požadavky a
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
c) doklady – osvědčení o certifikaci nebo homologaci předmětu plnění.
Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti,
ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:
Profesní způsobilost
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ke dni 1.10.2018, vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj, ev.
č. CP2018009195
Výpis z obchodního rejstříku ke dni 1.10.2018, ověřeno pod pořadovým číslem 720018_000012127
Výpis z živnostenského rejstříku ke dni 1.10.2018, ověřeno pod pořadovým číslem 720018_000012128
Ekonomická kvalifikace
Výkaz zisků a ztrát v druhovém členění k 31.3.2018, sestaveno dne 9.8.2018, podpis: Michal Baroš,
jednatel
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.3.2017, sestaveno dne 8.6.2017, podpis: Michal Baroš,
jednatel
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.3.2016, sestaveno dne 31.8.2016, podpis: Michal Baroš
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2014, sestaveno dne 14.6.2015, podpis: Michal Baroš
Technická kvalifikace
a) Seznam významných dodávek obdobného charakteru – transportní plicní ventilátor Oxylog –
realizovaných dodavatelem v posledních třech letech s uvedeném jejich rozsahu a doby plnění ze dne
12.10.2018, podpis: Michal Baroš, jednatel
Osvědčení vydané veřejným zadavatelem ze dne 1.9.2017, podpis: MUDr., Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
ZZS Plzeňského kraje
Osvědčení vydané veřejným zadavatelem ze dne 23.11.2016, podpis: MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel ZZS
Plzeňského kraje
Osvědčení vydané veřejným zadavatelem ze dne 16.11.2016, podpis: MUDr. Ilja Deyl, ředitel ZZS
Ústeckého kraje
b) Transportní plicní ventilátor Oxylog VE300, vyobrazení, popis a obecná technická data, výrobce
Dräegerwerk AG&Co. KGaA
c) ES Prohlášení o shodě ze dne 13.9.2017, Dräegewerk AG & Co. KGaA, Zdravotnický prostředek IIb
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Přílohou je zpráva o hodnocení nabídek.

V Karlových Varech dne 28.11.2018
MUDr. Jiří Smetana, ředitel, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková
organizace, v.r.
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