Jihočeské nemocnice, a. s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

www.jihnem.cz
Tel.: 387 872 981

IČ: 26093804
DIČ: CZ699005400

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejným zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

Identifikační údaje zadavatele:

I.

IČO:
Adresa profilu:

Jihočeské nemocnice, a.s.
B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA, předsedkyní představenstva
Ing. Michalem Čarvašem, MBA, členem představenstva
260 93 804
https://ezak.jihnem.cz/profile_display_201.html

Název veřejné zakázky:

KARDIOSTIMULÁTORY

ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:

Část 1: Kardiostimulátory s možností monitorace spánkové
apnoe a sledováním narušeného dýchání

II.

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží
konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem
na dodávky kardiostimulátorů pro Jihočeské nemocnice po dobu 24 měsíců.

III.

Cena sjednaná ve smlouvě
Cena sjednaná ve smlouvě: 11 994 000 Kč bez DPH

IV.

Použitý druh zadávacího řízení
Otevřené nadlimitní řízení

V.

Účastníci zadávacího řízení
Pořadové
číslo
nabídky

Název dodavatele

Sídlo / adresa

IČO

1.

INLAB Medical, s.r.o.

Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1

25775502

VI.

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

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva a odůvodnění jeho výběru
Zadavatel na základě ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“), rozhodl o výběru dodavatele.
Odůvodnění:
Zadavatel vybral k uzavření smlouvy jediného účastníka zadávacího řízení bez provedení
hodnocení, a to dodavatele: INLAB Medical, s.r.o., se sídlem Karmelitská 379/18, 118 00 Praha
1, IČO: 25775502.

VIII.

Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, pokud jsou
zadavateli známi
Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé.

IX.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byla-li použita
Nebylo použito.

X.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.

XI.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.

XII.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo
Zadavatel nezrušil zadávací řízení.

XIII.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Nabídky mohly být podány jenom v písemné formě pomocí certifikovaného elektronického
systému E-ZAK.

XIV. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn u žádné z osob.
XV.

Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 části.

XVI. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V Českých Budějovicích dne 28. 4. 2021
Ing. Michaela Michalcová
Oddělení veřejných zakázek
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