ZVEŘEJNĚNO NA PROFILU ZADAVATELE DNE 14. 9. 2020

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s.
V
Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení:
zadavatel:
Nemocnice Prachatice, a.s., Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO:
260 95 165
zastoupený:
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
zastupující osoba:
IČO:
kontakt, telefon, e-mail:

RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
619 72 690
Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 260 95 165, Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01, zastoupená Ing.
Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Františkem Stráským, členem
představenstva (dále jen „zadavatel“) vyhlásila ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejnou zakázku na
zhotovitele stavby Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s., a to za podmínek uvedených v zadávací
dokumentaci. Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“), a to uveřejněním výzvy
k podání nabídek a zadávací dokumentace, když nebyl k podání nabídek vyzván žádný dodavatel.
Oznamujeme vám, že zadavatel rozhodl dne 14. 9. 2020 ve věci veřejné zakázky na zhotovitele na
zhotovitele stavby Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s. v souladu s § 122 zákona vybrat k uzavření
smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův
Hradec, IČO: 050 06 309, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku
hodnocení nabídek – nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídková cena vybraného dodavatele činí
20 710 952,97 Kč bez DPH.
Postup směřující k výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky je podrobně popsán ve Zprávě o hodnocení
nabídek včetně způsobu a výsledného hodnocení a pořadí jednotlivých nabídek, která je nedílnou součástí
tohoto Oznámení o výběru dodavatele.
Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele a seznam dokladů, kterými vybraný
dodavatel prokazoval kvalifikaci a u technické kvalifikace údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých
kritérií kvalifikace:
Základní způsobilost podle § 74 prokázal vybraný dodavatel předložením:
 potvrzení finančního úřadu a okresní zprávy sociální zabezpeční o neexistenci daňových nedoplatků
 výpisu z evidence Rejstříku trestů člena statutárního orgánu a právnické osoby
 čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona včetně prohlášení dle § 75 odst. 1
písm. c) a d) zákona
Profesní způsobilost prokázal vybraný dodavatel předložením:
 výpisu z obchodního rejstříku
 osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby

Kritéria technické kvalifikace prokázal vybraný dodavatel předložením:
 seznamu stavebních prací poskytnuých za posledních pět let předložený formou čestného prohlášení
včetně jednotlivých osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
V podrobnostech odkazujeme na údaje uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek.
Zadavatel v souladu s § 53 odst. 5 zákona zveřejňuje toto Oznámení na svém profilu zadavatele, jak je
uvedeno výše. S ohledem na tuto skutečnost proto běh následujících zákonných lhůt začíná běžet
okamžikem zveřejnění tohoto oznámení rozhodnutí.
Zadavatel k uvedené věci uvádí, že neuzavře smlouvu s vybraným dodavatelem před uplynutím lhůty pro
podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele. Pro úplnost zadavatel uvádí, že námitky musí být
zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne, kdy se účastník zadávacího řízení o domnělém porušení zákona
dozvěděl.

………………………………………………..
za správnost Jana Kobělušová

Rozdělovník – účastníci zadávacího řízení:
ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 050 06 309
SABBIA s.r.o., Neumannova 158, Prachatice I, 383 01 Prachatice, IČO 608 51 724

