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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

Veřejná zakázka:

FN Brno – modernizace a obnova přístrojového vybavení –
Rekonstrukční SW a HW k CT

dle § 85 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele

Předmět veřejné zakázky

Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno
Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA
IČ: 65269705
Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření smlouvy na
dodávku zdravotnických prostředků v rámci technického
zhodnocení stávajícího přístrojového vybavení zadavatele –
3 ks CT
Philips Briliance 64 o technologii umožňující
zpracování CT dat metodou iterativní rekonstrukce pro
Radiologickou kliniku a Kliniku dětské radiologie.

Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/ 11 500 000,- Kč

dle § 85 odst. 2 písm. b)
Zvolený způsob zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč
Uchazeč
Sídlo
IČ
DIČ
Důvod výběru

Philips Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
63985306
CZ63985306
Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky.
V rámci zadávacího řízení bylo jednáno pouze s jedním zájemcem, nabídka
uchazeče byla tedy jedinou podanou nabídkou.
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny
Uchazeč
Sídlo
IČ
DIČ
Nabídková cena (bez DPH)

Philips Česká republika s.r.o.
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
63985306
CZ63985306
11 500 000,- Kč

dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči
--------------------------------------------------dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala
mimořádně nízkou nabídkovou cenu
--------------------------------------------------dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení
s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Důvod využití JŘBU

Dodávka může být poskytnuta z technických důvodů pouze vybraným
uchazečem. Na území ČR není žádný jiný dodavatel než dodavatel, s nímž
bylo jednáno, který by mohl nabídnout totéž nebo jiné zboží splňující
technické požadavky zadavatele.

dle § 85 odst. 2 písm. h) – zdůvodnění zrušení zadávacího řízení
--------------------------------------------------

Zpráva zpracována dne:
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

3. 1. 2014
MUDr. Roman Kraus, MBA

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

Vyřizuje: Eva Trávníková, tel.: 532 233 743, eva.travnikova@fnbrno.cz
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

