Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Písemná zpráva zadavatele
veřejné zakázky
„Část A. Zdravotnický mobiliář“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000577“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-039949“
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v
souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického
oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.
Cena sjednaná ve smlouvě: 3 117 998,00 Kč bez DPH
Zvolený druh zadávacího řízení: část VZ v rámci jednoho zadávacího řízení
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Název:

HOSPIMED, spol. s r.o.

Sídlo:

Praha 3, Žižkov, Malešická 2251/51

IČO:

00676853

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Účastník podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou a současně splnil v plném rozsahu podmínky
stanovené zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:
Název

IČO

MARO - MADER s.r.o.

01718371

Proma - Reha s.r.o

63219107

Fysiomed CS s.r.o.

25378058

LABO - MS spol. s r.o.

41692934

KLARO spol. s r.o.

61460478

Málek & spol. s.r.o.

61853291

ALFAMEDIC s.r.o.

00513008

Lesak s.r.o.

28355580

Merida Hradec Králové s.r.o.

49815288

Označení účastníků zadávacího řízení:
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Karlovarský kraj

Pořadové
číslo
Název
nabídky

Sídlo

IČO

Nabídková cena

1.

HOSPIMED, spol. s
r.o.

Praha 3, Žižkov,
Malešická 2251/51

00676853

3 117 998,00 Kč bez
DPH

2.

Linet spol s r.o.

Slaný - Želevčice
čp.5, 274 01 Slaný

00507814

3 193 379,57 Kč bez
DPH

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
Název
Sídlo

IČO

-----------------------------------

------------------------------------

--------------------------------

Odůvodnění vyloučení účastníků:
nerelevantní
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
nerelevantní
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
nerelevantní
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
nerelevantní
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
nerelevantní
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
střet zájmů nebyl zjištěn
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací
dokumentaci):
nerelevantní
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
nerelevantní
Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zrušena byla část D. veřejné zakázky s názvem Spotřební elektronika. Zadavatel na tuto část neobdržel
žádnou nabídku.
V Chebu dne 06.03.2019
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva, Karlovarská krajská nemocnice a.s., na
základě příkazní smlouvy č. KK 03324/2018 schválené usnesením č. RK 1262/11/18 ze dne 5.11.2018,
v.r.
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