zadavatel veřejné zakázky

Nemocnice Prachatice, a.s.
Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění označenou
Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s.
Níže citovaný zadavatel se rozhodl vyhlásit 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.
Článek 1
Údaje o zadavateli, pověřené osobě, zpracovateli projektové dokumentace a veřejné zakázce
1. Údaje o zadavateli:
zadavatel:
Nemocnice Prachatice, a.s.
sídlo:
Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
IČO:
260 95 165
zastoupený:
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, předsedou představenstva
MUDr. Františkem Stráským, členem představenstva
kontakt, telefon, email:
Zdeněk Kott, +420 724 793 648, kott@nempt.cz
2. Údaje o zastupující osobě:
zastupující osoba:
sídlo:
IČO:
kontaktní údaje:

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

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
zhotovitel:
ATELIER G+G s.r.o.
sídlo:
Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO:
260 88 541
hlavní projektant:
Ing. arch. Ivana Gantnerová
4. Údaje o veřejné zakázce:
4.1 Název veřejné zakázky: Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s.
4.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 19.000.000 Kč bez DPH
4.3 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce, zjednodušené podlimitní řízení
4.4 CPV kód: 45000000 – 7 Stavební práce, 45454100-5 - Rekonstrukce budov
Článek 2
Průběh hodnocení nabídek, komise a prohlášení
Hodnocení nabídek se uskutečnilo po doručení elektronických nabídek, tj. dne 9. 9. 2020 od 09:00
hodin na adrese zadavatele za přítomnosti jmenovaných členů hodnotící komise, když se úkony
hodnotící komise považují za úkony zadavatele. Pro hodnocení a posouzení nabídek byla zadavatelem
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jmenovaná hodnotící komisi v tomto složení: členové komise Jaroslava Weberová (náhradník Marcela
Květoňová), Mgr. Miroslav Gros (náhradník Zdeněk Kott) a Jana Kobělušová (náhradník, Petr Hnízda).
Do konce lhůty pro podání nabídek svou nabídku doručili dva účastníci zadávacího řízení, a to:
Pořadové
číslo

Název účastníka

IČO

Stav

Datum doručení

1

ORDYS s.r.o.

05006309

doručená

03.09.2020 11:23:27

2

SABBIA s.r.o.

60851724

doručená

03.09.2020 15:50:16

Vzhledem k tomu, že zadavatel pověřil k provedení hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisi,
podepsali tito členové hodnotící komise čestné prohlášení o střetu zájmu a mlčenlivosti o všech
skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s jejich účasti v této komisi.

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ HODNOTÍCÍ KOMISE
Jako jmenovaný zástupce zadavatele dne 9. 9. 2020 čestně prohlašuji, že ve vztahu k veřejné zakázce
Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s. a k účastníkům uvedeným shora, kteří předložili nabídku
do tohoto zadávacího řízení, nejsem podjat/a. Nepodílel/a jsem se na zpracování doručených
nabídek, nevznikla mi osobní výhoda nebo újma a nemám osobní zájem na zadání výše uvedené
veřejné zakázky a s účastníky mě nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. Beru na
vědomí, že vznikne-li důvod podjatosti, jsem povinen tuto skutečnost bezodkladně ohlásit zadavateli.
Zároveň prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl/a
v souvislosti se svou účastí při tomto jednání. Zachování mlčenlivosti platí po celou dobu jednání této
komise, ale i po tomto jednání. Čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem, když současně potvrzuji,
že jsem byl/a řádně seznámen/a s nabídkou účastníků:

Jaroslava Weberová, člen komise
(náhradník Marcela Květoňová)

…………………………………………………..

Mgr. Miroslav Gros, člen komise
(náhradník Zdeněk Kott)

…………………………………………………..

Jana Kobělušová, člen komise
(náhradník, Petr Hnízda)

…………………………………………………..

Článek 3
Seznam hodnocených nabídek
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEDENÝ POD POŘADOVÝM ČÍSLEM 1
ORDYS s.r.o.
Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 050 06 309
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
20 710 952,97 Kč
ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEDENÝ POD POŘADOVÝM ČÍSLEM 2
SABBIA s.r.o.
Neumannova 158, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO 608 51 724
NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
22 895 587,62 Kč
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Článek 4
Popis hodnocení a výsledek hodnocení
Zadavatel si v souladu s § 39 odst. 4 zákona vyhradil právo posoudit splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek, a to podle pravidel uvedených v článku 12 zadávací
dokumentace. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídky bude
provedeno pouze u dodavatele, jehož nabídka bude na základě hodnocení vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější. Podmínka uvedená v § 122 odst. 2 zákona tím však není dotčena.
V článku 12 stanovil zadavatel pravidla pro hodnocení nabídek takto:
1. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší
nabídkové ceny bez DPH..
2. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou ve smlouvě a jinou částí nabídky dodavatele,
platí vždy nabídková cena uvedená ve smlouvě v ustanovení smlouvy o ceně díla, tím však není
dotčeno právo zadavatele dotazovat se dodavatele na případný zjevný rozpor v jeho nabídce.
3. Při posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí zadavatel nabídkové ceny
dodavatelů, zda není jejich nabídková cena cenou mimořádně nízkou, a to zejména v případech,
kdy bude cena vzbuzovat oprávněné obavy zadavatele, zda bude dodavatel schopen za
nabídnutou cenu realizovat předmět veřejné zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.
Hodnocené údaje z nabídek účastníků zadávacího řízení
Nabídková cena
bez DPH v Kč

Výsledek hodnocení
a stanovené pořadí

ORDYS s.r.o.

20 710 952,97 Kč

1

SABBIA s.r.o.

22 895 587,62 Kč

2

Účastník zadávacího řízení

Článek 5
Požadavky zadavatele a způsob jejího prokázání účastníkem zadávacího řízení
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Dodavatel mohl kvalifikaci prokázat také předložením
jednotného evropského osvědčení podle § 87 zákona, výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů v souladu s § 228 zákona nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů v souladu s § 234 zákona, anebo mohl doklady nahradit čestným
prohlášením. Rozsah požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci:
Prokázání základní a způsob jejich prokázání:
Zadavatel po dodavatelích požadoval, aby ve své elektronické nabídce v souladu s § 74 zákona prokázali splnění základní
způsobilosti způsobem uvedeným v § 75 zákona.
Prokázání profesní způsobilosti a způsob jejich prokázání:
Zadavatel po dodavatelích požadoval, aby ve své elektronické nabídce v souladu s § 77 odst. 1 zákona a § 77 odst. 2 písm. c)
zákona prokázali splnění profesní způsobilosti, a to předložením Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj dodavatel
zapsán a předložením osvědčení o autorizaci dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných, ve znění pozdějších předpisů, případně
potvrzení o zápisu do seznamu registrovaných osob podle § 23 odst. 6 písm. e) shora citovaného zákona (§ 77 odst. 2 písm.
c) zákona) pro obor pozemní stavby.
Prokázání kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání:
Zadavatel požadoval po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona ve své elektronické nabídce předložili
seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o
řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Dodavatel prokáže splnění kritéria technické kvalifikace,
pokud ve své elektronické nabídce předložil seznam stavebních prací, kde uvede minimálně tři stavební práce obdobného
charakteru poskytnuté za období posledních pěti let, které musí splňovat následující podmínky: tři (3) dokončené stavební
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práce ve finančním objemu minimálně 13 mil. Kč bez DPH, a to pro každou stavbu samostatně, z toho minimálně jedna
zakázka musí být realizována ve zdravotnických provozech. Uváděné stavební práce musí prokazatelně zahrnovat provedení
těchto prací: elektroinstalace (slaboproud a silnoproud), zdravotechnika a vzduchotechnika v součtu minimálně ve
finančním objemu 3,5 mil. Kč bez DPH. Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 zákona stanovuje, že nejméně 1 významná
stavební práce dle výše uvedeného musela být realizována jednou osobou.
Zadavatel požadoval po dodavatelích, aby v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona ve své elektronické nabídce předložili
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým
osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Dodavatel prokáže splnění
kritéria technické kvalifikace uvedeného v předchozím odstavci, pokud uvede informaci o tom, že dodavatel disponuje
minimálně jednou osobou, která bude při plnění předmětu veřejné zakázky v postavení stavbyvedoucího, přičemž tato
osoba musí splňovat následující požadavky:
Pozice stavbyvedoucího:
1. Je držitelem osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby, tzn. držitelem odborné způsobilosti ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
2. Disponuje odbornou kvalifikaci, tj. praxí v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi při realizaci
minimálně dvou staveb (rekonstrukce budov), u kterých finanční objem činil minimálně 10 mil. Kč bez DPH a které
prokazatelně zahrnovaly tyto stavební práce: elektroinstalace (slaboproud a silnoproud), zdravotechnika a
vzduchotechnika.
3. Praxe v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi byla uskutečněna v uplynulých deseti (10) letech.
Dodavatel k osobě na pozici stavbyvedoucího dále uvede:
1. zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu k dodavateli (v takovém případě uvede dodavatel v jakém),
2. doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání či odbornou způsobilost (příslušný doklad
o vzdělání / osvědčení / autorizace / oprávnění, je-li zadavatelem vyžadováno).
Zadavatel dále požadoval po dodavatelích, aby v případě plnění předmětu veřejné zakázky s pomocí třetích osob
(poddodavatelů) určili ve své nabídce ty části plnění předmětu veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím
poddodavatelů.
Účastníci zadávacího řízení byli povinni předložit jako součást své nabídky v elektronické podobě oceněné položkové
rozpočty a respektovat způsob stanovení nabídkové ceny v souladu s vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení.
Nabídková cena uvedená v nabídce musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky.
Dodavatelé byli povinni ve své elektronické nabídce dále předložit smlouvy o dílo, a to v rozsahu dle Přílohy č. 2 zadávací
dokumentace, která je závazná.

Posouzení splnění podmínek zadávacího řízení účastníkem zadávacího řízení, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle sestaveného pořadí
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (20 710 952,97 Kč bez DPH)
ORDYS s.r.o.
Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 050 06 309
Nabídka účastníka je předložena v českém jazyce. V souladu s § 53 odst. 4 zákona účastník ve své
nabídce využil možnosti a doklady o kvalifikaci nahradil čestným prohlášením, ve kterém osoba
oprávněná jednat jménem za dodavatele prohlašuje a stvrzuje, že dodavatel účastník:
1. splňuje základní způsobilost v souladu s § 74 zákona v návaznosti na § 75 zákona
2. splňuje profesní způsobilost v souladu s § 77 odst. 1 zákona a § 77 odst. 2 písm. c), tzn.
je zapsán v obchodním rejstříku, pravdivost ověřena zadavatelem_den zápisu 19. 4. 2016,
spisová značka C 24827 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
disponuje osvědčením o autorizaci pro obor pozemní stavby, které prokazuje prostřednictvím
svého zaměstnance autorizovaného stavitele Jiřího Písaře
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3. splňuje technickou kvalifikaci, a to předložením seznamu tří stavebních prací dle podmínek
zadavatele:

Významná
stavební práce
1

Významná
stavební práce
2

Významná
stavební práce
3

Objednatel

Radouňská vodohospodářská společnost a.s.

Název stavby *)

Novostavba domova seniorů Slivenec
elektroinstalace (slaboproud a silnoproud), zdravotechnika a
vzduchotechnika v hodnotě 8,3 mil. Kč bez DPH

Doba plnění a místo plnění

2/2016 – 8/2017 , Praha Slivenec

Celková cena bez DPH

61,9 mil Kč bez DPH

Plnění ze 100 % dodavatelem

ANO

Objednatel

NDC REAL ESTATE, a.s., Jindřichův Hradec

Název stavební práce *)

Rekonstrukce pavilonu A – LDN v Nemocnici
J.Hradec
elektroinstalace (slaboproud a silnoproud), zdravotechnika a
vzduchotechnika v hodnotě 6,4 mil. Kč bez DPH

Doba plnění a místo plnění

3/2018 – 10/2018 , Jindřichův Hradec

Celková cena bez DPH

18,1 mil Kč bez DPH

Plnění ze 100 % dodavatelem

ANO

Objednatel

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Praha 2

Název stavební práce *)

PřF-UK Půdní vestavba a vestavba výtahu, Viničná
7, Praha 2
elektroinstalace (slaboproud a silnoproud), zdravotechnika a
vzduchotechnika v hodnotě 4,0 mil. Kč bez DPH

Doba plnění a místo plnění

03/2019 – 05/2020 , Praha 2

Celková cena bez DPH

21.802.194,26 Kč

Plnění ze 100 % dodavatelem

ANO

4. splňuje technickou kvalifikaci předložením osoby na pozici stavbyvedoucího:

stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Jiří Písař

Stavby (2), na které jsem se
podílel v pozici
stavbyvedoucího (finanční
objem bez DPH těchto
staveb, doba realizace
v návaznosti na požadavek
praxe v uplynulých 10
letech)

1. Rekonstrukce pavilonu A – LDN v Nemocnici
J.Hradec, 18,1 mil Kč bez DPH, 3/2018 – 10/2018
2. Stavební úpravy západního křídla chirurgie,
včetně přístavby evakuačního schodiště a výtahu
Nemocnice Tábor, 29,6 mil Kč bez DPH, 10/2013
– 05/2014

Osvědčení o autorizaci (číslo) ANO Číslo autorizace: 0100433

POZICE

Dosažené vzdělání

Úplné střední odborné

Praxe v uplynulých 10 let

ANO

Pozice u dodavatele

zaměstnanec
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V rámci prohlášení dodavatel rovněž potvrzuje, že pokud bude jako účastník předmětného
zadávacího řízení na základě rozhodnutí zadavatele vybraným dodavatelem k uzavření smlouvy,
předloží zadavateli před zveřejněním oznámení o výběru dodavatele originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci. Nabídka kromě prohlášení dodavatele obsahovala doklady o kvalifikaci
v originále, vyjma jediného dokladu, který byl předložený v kopii, a to osvědčení objednatele.
Z obsahu nabídky dále vyplývá, že účastník akceptuje zadavatelem závazný návrh smlouvy o dílo,
který předložil ve své nabídce. Nabídka dále obsahovala přílohu smlouvy o dílo, a to poddodavatelské
schéma, kde účastník uvádí, dva poddodavatele, a to ELZY spol. s r.o., 424 08 571 (Elektroinstalace
silnoproud, slaboproud, EZS), KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o., IČO 037 23 5700
(Vzduchotechnika) a položkový rozpočet, který je oceněn v souladu s požadavky zadavatele, je úplný
a žádná položka není oceněna odlišně nebo 0 hodnotou.
Nabídka účastníka neobsahovala harmonogram plnění, který byl také jednou z povinných příloh
předloženého návrhu smlouvy o dílo, a proto hodnotící komise požádala účastníka v souladu s ust. §
46 zákona, aby tento chybějící harmonogram doložil dodatečně. Výzva k vysvětlení obsahu nabídky
byla účastníkovi ORDYS s.r.o. odeslána datovou schránkou pověřené osoby RECTE.CZ, s.r.o. dne 10. 9.
2020, když zadavatel své požadavky formulovala takto:
Žádost o objasnění údajů uvedených v nabídce účastníka zadávacího řízení
ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, Radouňka, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 050 06 309
podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)
Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s.
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:
702 00
IČO:
kontakt, telefon, e-mail:

RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ
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.
Do předmětného zadávacího řízení jste svou nabídku doručil řádně a včas, když je vaše nabídka
vedena u zadavatele pod pořadovým číslem 1. Kontrolou obsahu vaší elektronické nabídky zadavatel
zjistil nejasnosti, které v souladu s § 46 zákona požaduje objasnit, případně doplnit.
V zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky zadavatel stanovil v čl. 13 odst. 1 zadávací
dokumentace podmínku, aby dodavatelé ve své elektronické nabídce předložili smlouvu o dílo
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v rozsahu dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace, přičemž byli dále povinni do návrhu smlouvy doplnit
údaje nezbytné pro vznik smlouvy, a to zejména své identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy,
kontaktní a zmocněné osoby, číslo bankovního účtu a název banky, svou nabídkovou cenu a všechny
požadované nebo nutné přílohy smlouvy. Kontrolou vaší nabídky hodnotící komise zjistila, že jste
k návrhu smlouvy o dílo nedoložili požadovanou přílohu č. 4 Harmonogram provádění díla.
Zadavatel vás prostřednictvím pověřené osoby žádá, abyste požadovanou listinu doručil nejpozději
ve lhůtě dvou (2) pracovních dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni
dodání této žádosti do jeho datové schránky. Požadované listiny doručte pověřené osobě způsobem
uvedeným v § 211 odst. 5 zákona, když písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
v zadávacím řízení musí probíhat povinně elektronicky. Pokud ve stanovené lhůtě požadované
vysvětlení pověřené osobě nedoručíte, bude zadavatel dále postupovat v souladu se zákonem.
Přerušeno do doby než bude doručeno vysvětlení nabídky dodavatele
pokračování

Vyzvaný účastník doručil dne 11. 9. 2020 zadavateli prostřednictvím pověřené osoby (datovou
schránkou) požadovaný harmonogram plnění s předpokládaným zahájením stavebních prací v říjnu
2020 a dokončení v září 2021.

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti hodnotící komise potvrzuje, že účastník splňuje všechny
kvalifikační požadavky vymezené zadavatelem v zadávací dokumentaci a splňuje všechny podmínky
zadávacího řízení.
Článek 6
Návrh rozhodnutí a podpisy členů hodnotící komise
Na základě shora uvedených skutečností hodnotící komise navrhuje zadavateli, aby ve věci
předmětné veřejné zakázky přijal toto rozhodnutí:
Zadavatel dle zpracovaného vyhodnocení a doručených nabídek rozhodl ve věci veřejné zakázky
Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s. takto:
1) rozhodl v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
ve věci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Úprava lékárny Nemocnice Prachatice, a.s. 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.
2) ukládá zástupci pověřené osoby firmy RECTE.CZ, s.r.o., IČO 619 72 690, aby v souladu s § 122
odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění odeslání výzvy
vybranému dodavateli k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci a
následně v souladu s § 53 odst. 5 zákona uveřejnění oznámení výběru dodavatele na profilu
zadavatele ve lhůtě stanovené zákonem.
Zprávu o hodnocení nabídek vyhotovila a dokončila pověřená osoba – RECTE.CZ, s.r.o., když
všechny údaje čerpala z elektronicky doručených nabídek, zejména pak z nabídky vybraného
dodavatele. Členové hodnotící komise si skutečnosti uvedené v této Zprávě o hodnocení nabídek
fakticky ověřili z obsahu elektronických nabídek jednotlivých účastníků předmětného zadávacího
řízení.
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Pravdivost shora uvedených skutečností stvrdili svým podpisem všichni přítomní členové komise,
přičemž žádný z přítomných členů neměl odchylný názor proti názoru většiny. Podpisem uvedeného
prohlášení rovněž stvrzuje, že všechny úkony hodnotící komise probíhaly tak, jak je popsáno v této
Zprávě o hodnocení nabídek.

Jaroslava Weberová, člen komise
(náhradník Marcela Květoňová)

…………………………………………………..

Mgr. Miroslav Gros, člen komise
(náhradník Zdeněk Kott)

…………………………………………………..

Jana Kobělušová, člen komise
(náhradník, Petr Hnízda)

…………………………………………………..

Zpráva ukončena dne 11. 9. 2020
Další úkony související s ukončení zadávacího řízení jsou odvislé od rozhodnutí zadavatele.
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