PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PRO ČÁST 5, 6, 7,
8 A 11 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:

„Zdravotní technika pro
resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro
LF OU“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem části 5 veřejné zakázky je dodávka Dočasného externího kardiostimulátoru, části
6 dodávka Systému pro ohřev/chlazení pacienta, části 7 dodávka Hrudního sání, části 8
dodávka Defibrilátoru, části 11 dodávka Pulsního oxymetru pro Lékařskou fakultu Ostravské
univerzity v rámci projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366.
Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je
uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávané zboží bude nové, plně funkční a kvalitativně i kvantitativně odpovídající technické
specifikaci, bude dodáno ve standardní jakosti a balení, které odpovídá platným předpisům a
normám, s veškerými povoleními nutnými pro prodej a provoz, se všemi průvodními doklady
a v souladu se zákony a směrnicemi ČR a EU.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava přístrojů 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, zabezpečení

záručního servisu, preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce, opravy poruch a
závad, tzn. uvedení přístrojů do stavu plné využitelnosti jejich technických parametrů.
Požadované doklady musí být předloženy v českém jazyce.
Součástí nabídky musí být podrobná a přesná specifikace nabízeného předmětu veřejné
zakázky minimálně v rozsahu parametrů požadovaných v Příloze č. 1 této zadávací
dokumentace – Technické specifikaci předmětu plnění. Skutečné parametry nabízeného
zboží musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané.

3. CELKOVÁ CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ PRO ČÁST 5,
6, 7, 8 A 11 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Smlouvy pro části 5, 6, 7, 8 a 11 veřejné zakázky nebyly uzavřeny, neboť zadávací řízení pro
tyto části bylo zrušeno.

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ
V zadávacím řízení pro část 5, 6, 7, 8 a 11 veřejné zakázky nebyl žádný účastník.

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

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO DODAVATELE,
S NÍMŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA PRO ČÁST 5, 6, 7, 8
A 11 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Smlouvy nebyly uzavřeny, neboť zadávací řízení pro část 5, 6, 7, 8 a 11 veřejné zakázky
bylo zrušeno.

7. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
ČÁST 5, 6, 7, 8 A 11 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PRO

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího
řízení v částech 5, 6, 7, 8 a 11 veřejné zakázky. V zadávacím řízení nebyla podána žádná
nabídka pro část 5, 6, 7, 8 a 11 veřejné zakázky.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona
rozhodl o zrušení části 5, 6, 7, 8 a 11 veřejné zakázky.
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