PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PRO ČÁSTI 1 A 2
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
A ZADAVATELI
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Vybavení urologie LF OU – I./2“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro urologii pro Lékařskou fakultu
Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(dále jen „OP VVV“) Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Předmětem části 1 veřejné zakázky je nákup modelu
ledviny, mužského uretrálního a suprapubického cevkovacího trenažéru, ženského
cévkovacího trenažéru a setu pro nácvik vyšetření pochvy a části 2 veřejné zakázky nákup
setu pro endoresekční výkony, setu pro PEK a setu pro uretoskopii.
Součástí předmětu veřejné zakázky je doprava vybavení na místo plnění, uvedení zařízení
do provozu vč. případné kalibrace a dalšího potřebného nastavení dle pokynů výrobce,
zaškolení pověřeného pracovníka, uživatelská dokumentace, návod k použití a údržbě
(tištěná i elektronická podoba), technická dokumentace, záruční listy, prohlášení o shodě,
zabezpečení záručního servisu, preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce,
opravy poruch a závad, tzn. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti jejich technických
parametrů.
Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Simulační
centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.

Veřejná zakázky byla rozdělena na 2 části.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVÁCH
PRO ČÁSTI 1 A 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 1 veřejné zakázky uzavřené dne 17.06.2021
činí 99 700,00 Kč bez DPH.
Celková cena sjednaná ve smlouvě pro část 2 veřejné zakázky uzavřené dne 17.06.2021
činí 1 178 321,00 Kč bez DPH.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

1
HELAGO-CZ, s.r.o.
Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové
společnost s ručením omezeným
25963961
CZ25963961

Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

2
BERINGEI, s.r.o.
Vídeňská 55/47, Štýřice, 639 00 Brno
společnost s ručením omezeným
48169731
CZ48169731

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Z řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÝCH DODAVATELŮ,
S NIMIŽ BYLY UZAVŘENY SMLOUVY PRO ČÁSTI 1 A 2
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Pro část 1 veřejné zakázky:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

HELAGO-CZ, s.r.o.
Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové
společnost s ručením omezeným
25963961
CZ25963961

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
99 700,00 Kč

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 / Ostrava / Česká republika
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

Pro část 2 veřejné zakázky:
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

BERINGEI, s.r.o.
Vídeňská 55/47, Štýřice, 639 00 Brno
společnost s ručením omezeným
48169731
CZ48169731

Údaje z nabídky vybraného dodavatele, které byly předmětem hodnocení nabídek:
Nabídková cena bez DPH:
1 178 321,00 Kč
Odůvodnění výběru dodavatelů:
Nabídky měly být v souladu se způsobem hodnocení uvedeným v zadávací dokumentaci
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek by byla
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídky měly být vyhodnoceny podle absolutní
hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější by byla nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny měla být rozhodná její výše bez daně z
přidané hodnoty.
Každá část veřejné zakázky byla hodnocena samostatně. Komise pro posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek ustavená zadavatelem (dále
jen „komise“) v souladu s § 39 odst. 4 zákona hodnotila nabídky před jejich posouzením.
V částech 1 a 2 veřejné zakázky byla podána vždy jen jedna nabídka. Pro tyto části veřejné
zakázky byl jediný účastník vybrán v souladu s § 122 odst. 2 zákona bez provedení
hodnocení s tím, že podmínky účasti v zadávacím řízení a ostatní zadávací podmínky byly
v plném rozsahu splněny.

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
Dodavatelé nepředpokládají pro plnění veřejné zakázky využití poddodavatelů.
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