Nemocnice Nymburk s.r.o.

Název
zadavatele:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Sídlo:

Boleslavská třída 425/9
288 02 Nymburk

IČO:

28762886

Č. j.:

VZ 05/2021

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky
„Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P21V00000024“
V souladu s ustanovením § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Vám oznamujeme, že zadavatel v rámci veřejné zakázky s názvem
"Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o." rozhodl na základě provedeného posouzení
a hodnocení o výběru nejvhodnější nabídky takto:

Pořadí nabídky:

1

Pořadové číslo nabídky:

1

Název:

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Sídlo:

Evropská 16/176
16000 Praha

IČO:

27068641

Datum a čas doručení nabídky:

05.05.2021 09:31

Nabídková cena:

2 232 094,00 Kč bez DPH

Na základě provedeného posouzení a hodnocení se zadavatel se rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku
na plnění veřejné zakázky "Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.":

Název:

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

Sídlo:

Evropská 16/176
16000 Praha

IČO:

27068641

Nabídková cena:

2 232 094,00 Kč bez DPH

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:
Vybraný dodavatel předložil všechny požadované doklady v souladu se Zadávací dokumentaci, doložil:
1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
2) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Nemocnice Nymburk s.r.o.

3) Seznam významných služeb
Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u požadované profesní způsobilosti,
ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace:
Vybraný dodavatel předložil všechny požadované doklady v souladu se Zadávací dokumentaci.
1) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
2) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
3) Seznam významných služeb
4) Návody k obsluze
5) Prohlášení o shodě
6) Technický popis
7) Potvrzení o registraci SUKL¨+ výpis
8) Potvrzení o autorizaci - OEKG
Certifikát serv. technika
Přílohou je zpráva o hodnocení nabídek.
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise dne 13.05.2021.
Stanovení pořadí nabídek bylo provedeno na základě hodnotícího kritéria: Nejnižší nabídková cena s
váhou 100%.
Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů ode
dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Před uplynutím lhůty pro podání námitek nesmí zadavatel
dle § 246 odst. 1 zákona uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána dle § 122 zákona.
V Nymburce, dne 19.05.2021
Tatiana Bastiánová, administrátor veřejných zakázek, v.r.
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