PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PRO
ČÁST 3, 9 A 12 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 3 veřejné zakázky je dodávka Oxymetru, předmětem části 9 veřejné
zakázky je dodávka Monitoru ICU, předmětem části 12 veřejné zakázky je dodávka Monitoru
životních funkcí 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 SMLOUVÁCH
PRO ČÁSTI 3, 9 A 12 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Smlouva pro část 3 veřejné zakázky nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení pro tuto část
bylo zrušeno.
Smlouva pro část 9 veřejné zakázky nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení pro tuto část
bylo zrušeno.
Smlouva pro část 12 veřejné zakázky nebyla uzavřena, neboť zadávací řízení pro tuto část
bylo zrušeno.

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

1
LHL s.r.o.
Lipová 17/18, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
společnost s ručením omezeným
27301800
CZ27301800

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

2
Ing. Aleš Závorka
náměstí Interbrigády 640/8, 16000 Praha 6 Bubeneč
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
41147341
CZ6007131405

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

3
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124, 251 01 Čestlice
společnost s ručením omezeným
26700760
CZ26700760

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

4
S & T Plus s.r.o.
Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4
společnost s ručením omezeným
25701576
CZ25701576
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Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

5
Medsol s.r.o.
Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000
společnost s ručením omezeným
24201596
CZ24201596

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

6
A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Praha 7, Letohradská 3, PSČ 17000
společnost s ručením omezeným
63983524
CZ63983524

5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ
Nabídka č.
1
Obchodní firma:
LHL s.r.o.
Sídlo:
Lipová 17/18, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
27301800
DIČ:
CZ27301800
Odůvodnění:
Účastník LHL s.r.o. byl rozhodnutím zadavatele ze dne 22.10.2021 vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení pro část 3 veřejné zakázky z důvodu neobjasnění a nedoplnění
předložených údajů na základě žádosti podle § 46 zákona. Komise při posuzování nabídky
zjistila, že účastník předložil obchodní podmínky, které nejsou v souladu s čl. 5.1. zadávací
dokumentace, a proto byl dne 15.10.2021 požádán o písemné objasnění údajů pro část 3
VZ. Účastník však ve stanovené lhůtě do 3 pracovních dnů neposkytl požadované objasnění
údajů předložených ve své nabídce.
V souladu s § 47 odst. 2 písm. b) zákona účast společnosti LHL s.r.o. v zadávacím řízení
pro část 3 zanikla ke dni 06.11.2021.
Nabídka č.
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

6
A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Praha 7, Letohradská 3, PSČ 17000
společnost s ručením omezeným
63983524
CZ63983524

Odůvodnění:
Účastník A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. byl rozhodnutím zadavatele ze dne
18.10.2021 vyloučen z další účasti v zadávacím řízení pro část 9 a 12 veřejné zakázky
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) zákona. Účastník
u částí 9 a 12 veřejné zakázky ve své nabídce uvedl vyšší nabídkové ceny, než byly
zadavatelem stanoveny limitní předpokládané hodnoty jednotlivých částí. U části 9 stanovil
předpokládanou hodnotu 200 000 Kč bez DPH a nabídková cena účastníka pro část 9 činila
949 100 Kč bez DPH. U části 12 stanovil zadavatel předpokládanou hodnotu 940 000 Kč bez
DPH a nabídková cena účastníka části 12 činila 2 646 000 Kč bez DPH.
V souladu s § 47 odst. 2 písm. a) zákona účast společnosti A.M.I. - Analytical Medical
Instruments, s.r.o. v zadávacím řízení pro část 9 a 12 zanikla ke dni 02.11.2021.
Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 / Ostrava / Česká republika
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

6. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÝCH DODAVATELŮ,
S NIMIŽ BYLY UZAVŘENY SMLOUVY PRO ČÁSTI 3, 9 A
12 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Smlouvy nebyly uzavřeny, neboť zadávací řízení pro část 3, 9 a 12 veřejné zakázky bylo
zrušeno.

7. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO
ČÁST 3, 9 A 12 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Po vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení pro část 3, 9 a 12 výše uvedené veřejné
zakázky není po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení pro část 3, 9 a 12
žádný účastník.
Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona
rozhodl o zrušení části 3, 9 a 12 veřejné zakázky.
V Ostravě dne
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