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Písem ná zpráva zadavatele
vyhotovená v souladu s § 217 zákona č.13412016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ")

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení

Oznaěen í veřej né zakázky:
,,

Komplexní řešení enterální výživy"

1) Označenízadavatele
Karlovarská krajská nemocnice a.s.

lČ:26365804

se sídlem: Bezručova ,1190/19, 360 01 Karlovy Vary
zastoupená lng. Jitkou Samákovou, předsedkyní představenstva a Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsedou
představenstva

2) Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázkyje uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na dodávky enterální

výživy, sippingu, setů, sond pro enterální pumpy

Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.

-

a

bezúplatnévýpůjčky61 kusů enterálních pump pro

nemocnici v Karlových Varech a Chebu.

3) Cena sjednaná ve smlouvě
2269214 Kč bez DPH

4) Druh zadávacího řizení
Veřej ná zakázka byla zadáv ána ve
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m říze n í.

5) Označení účastníkůzadávacího řízeni
1. Fresenius Kabi s.r.o., lČ 25135228
se sídlem: Na stži 1702165,140 00 Praha 4
celková nabídková cena bez DPH za 2roky:2269214Kč

6) Označenívyloučených účastníkůzadávacího řízení á odůvodnění jejich vyloučení
Žádný úěastník tohoto zadávacího řízení nebyl vyloučen.

7) Označenívybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Fresenius Kabi s.r.o., lČ: 25135228
se sídlem: Na strži 1702165,140 00 Praha 4
celková nabídková cena bez DPH za 2roky:2269214Kč

V rámci tohoto zadávacího řízení nebylo hodnocení nabídek provedeno, jelikož byla podána pouze jedna
nabídka, dodavatele Fresenius Kabi s.r.o., která splnila veškerépodmínky účastiv zadávacím řízení.

8) Označení poddodavatele/ů
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

9) odůvodnění použitíjednacího řizeni s uveřejněním nebo řizení se soutěžním dialogem
Nepoužito.

10) Odůvodnění použitíjednacího řizeníbez uveřejnění
Nepoužito.

íí)Odůvodnění použitízjednodušeného režimu
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Nepoužito.

12) Odůvodnění zrušeni zadávaciho řízeni nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Nezrušeno.

13) Odůvodnění použitíjiných komunikaěních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Nepoužito.

14) Osoby, u ktených by!zjištěn střet zájmů spoIu s uvedenim přijatých opatření
U žádnéosoby nebyl zjištěn střet zá4mů.

15) Odůvodnění nerozdělení nadlimitníYZ na části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku,

16) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst.

zzvz

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst,3ZZYZ,

za zadavatele:

I(rrkrvarská kra,jská ncnIocnice a.s.
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