Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném
znění

Veřejná zakázka na dodávku
Datum zahájení zadávacího řízení: 9.1.2020
Název veřejné zakázky:

„DODÁVKA A INSTALACE BARIÉROVÉ PRAČKY DO PRÁDELNY V NEMOCNICI JINDŘICHŮV
HRADEC, A.S. VČETNĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV“

ZADAVATEL:
Název zadavatele:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
DIČ pro DPH:
Zastoupený:
Identifikátor dat. schránky:
Kategorie zadavatele:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
26095157
CZ26095157
CZ699005400
Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
r3afc63
veřejný zadavatel

CITACE ZE ZÁKONA:
§ 217
Písemná zpráva zadavatele
(1) Zadavatel vyhotoví o každém zadávacím řízení písemnou zprávu.
(2) Písemná zpráva musí obsahovat alespoň
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud
byla uzavřena,
b) použitý druh zadávacího řízení,
c) označení účastníků zadávacího řízení,
d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení,
e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli
zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru,
f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi,
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita,
h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto
došlo,
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků,
byly-li jiné prostředky použity,
l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,
m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a
n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je
neuvedl v zadávací dokumentaci.
(3) V písemné zprávě může zadavatel odkazovat na oznámení o výsledku zadávacího řízení, pokud uveřejněné
oznámení obsahuje informace uvedené v odstavci 2.
(4) Zadavatel odešle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi.
(5) Zadavatel je povinen do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení uveřejnit písemnou zprávu na
profilu zadavatele.

Označení zadavatele
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
 zastoupená panem Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva, a panem MUDr. Vítem
Lorencem, členem představenstva
 adresa sídla: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
 IČ: 26095157
 DIČ: CZ26095157, DIČ pro DPH: CZ699005400

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bariérové pračky včetně stavebních úprav souvisejících s dodávkou
a instalací.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.100.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše
peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
Název
Průmyslové stroje
Pračky
Stavební práce

CPV
42000000-6
42716120-5
45000000-7

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku
Cena za dílo celkem bez DPH
DPH
Cena za dílo celkem včetně DPH

1.075.000,- Kč
225.750,- Kč
1.300.750,- Kč

Použitý druh zadávacího řízení
veřejná zakázka malého rozsahu

Označení účastníků zadávacího řízení
Alliance Laundry CE s.r.o.
Místecká 1116, 742 58 Příbor
IČ: 29451914
DIČ: CZ29451914

PRAGOPERUN, spol. s.r.o.
Modletice 98, 251 01 Říčany
IČ: 41190360
DIČ: CZ41190360

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru
PRAGOPERUN, spol. s.r.o.
Modletice 98, 251 01 Říčany
IČ: 41190360
DIČ: CZ41190360
Účastník byl vybrán z důvodu, že jeho nabídka splnila všechny podmínky požadované zadavatelem
v zadávacích podmínkách a není v rozporu s platnými právními předpisy.
Nabídková cena účastníka: 1.075.000,- Kč bez DPH, tj. 1.300.750,- Kč s DPH.

Označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi, a druh poddodávky
Zakázka bude v plném rozsahu realizována bez poddodavatelů.
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Zjednodušený režim nebyl použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických
prostředků
Nabídky byly podávány elektronicky.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn
Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.
Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zpracoval: Jana Sochorová, referent dotačních programů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
V Jindřichově Hradci dne: 30.3.2020

Jana
Sochorová

Digitálně podepsal
Jana Sochorová
Datum: 2020.03.30
04:49:23 +02'00'

