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

Veřejná zakázka: Laparoskopická věž
dle § 85 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele

Předmět veřejné zakázky
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/

Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno
Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA
IČ: 65269705
Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření kupní smlouvy
na laparoskopickou věž.
Laparoskopická věž - 1.382.244,- Kč

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

Zjednodušené podlimitní řízení

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

LaparoTech Instruments s. r. o.
Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem
25622846
CZ26522846
Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky.
Nabídka uchazeče byla na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena
vyhodnocena jako nejvhodnější.

dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny
Uchazeč č. 1
Uchazeč
Sídlo
IČ:
DIČ:
Nabídková cena
(bez DPH)
Signature
Not

V I D I S s.r.o.
Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4
45279357
CZ45279357
1.500.020 Kč

Verified
Uchazeč č. Digitally
2
signed
Uchazeč by Mgr. Martina
Mikolášková
Sídlo
Date: 2014.02.05
IČ:
08:35:43 +01:00
DIČ:
Nabídková cena (bez DPH)

LaparoTech Instruments s. r.o.
Školní 1534, 250 02 Brandýs nad Labem
25622846
CZ25622846
1.382.244 Kč
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Uchazeč č. 3
Uchazeč
Sídlo
IČ:
DIČ:
Nabídková cena (bez DPH)

B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
48586285
CZ48586285
1.188.087 Kč

Uchazeč č. 4
Uchazeč
Sídlo
IČ:
DIČ:
Nabídková cena (bez DPH)

TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5/2174, 150 00 Praha 5
45797803
CZ45797803
1.644.185 Kč

Uchazeč č. 5
Uchazeč
Sídlo
IČ:
DIČ:
Nabídková cena (bez DPH)

MeWAdia s.r.o.
Hlinky 64, 603 00 Brno
27683818
CZ27683818
1.495.837 Kč

dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči
Uchazeč
Sídlo
IČ:
Důvod vyloučení

B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
48586285
Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v
zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na 3-chipovou
kameru s parafokálním optickým zoomem, dále neuvedl, zda Asistenční LCD Full
HD monitor umožňuje full HD zobrazení obrazu snímaného kamerou, umístěnou
ve vzdálenosti cca 10 m kabelového vedení; zda umožňuje uchycení
Asistenčního LCD Full HD monitoru na stativ prostřednictvím držáku VESA 100,
pro pumpu pro sání + oplach není dodržena rychlost proplachu pro hysteroskopii;
je nižší než zadavatel požaduje. Pro insuflátor chybí v nabídce údaj, zda obsahuje
paměť nastavených hodnot (univerzálně přednastavená paměť nebo poslední
nastavení před vypnutím přístroje). Nabídka neobsahovala informaci, zda
záznamové zařízení ovladatelné nožním pedálem umožňuje záznamové zařízení
ukládat soubory ve formátu avi. V nabídce nebyly uvedeny délky pro nástroje:
disektor bez aretace, grasper s aretací, nůžky Metzanbaum bez aretace,
okénkové bipolární kleště bez aretace. Nebyly uvedeny parametry nástrojů:
kompletní trokar včetně kohoutku pro insuflaci s vnitřním průměrem 10 mm,
kompletní trokar včetně kohoutku pro insuflaci vnitřní průměr 5 mm. Nebylo
uvedeno, zda diagnostický hysteroskop s pracovním kanálem umožňuje připojení
hadic proplachu a sání, u vozíku nebyly uvedeny údaje o elektrických zásuvkách
a konektorech pro ochranné pospojování, napájení vozíku jedním kabelem.
Nabídka neobsahovala informace o držáku asistenčního monitoru.
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Uchazeč
Sídlo
IČ:
Důvod vyloučení

MeWAdia s.r.o.
Hlinky 64, 603 00 Brno
27683818
Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v
zadávací dokumentaci tím, že neuvádí, zda má 3-chipová full HD kamera
parafokální optický zoom, dále nebyly specifikována ovládací tlačítka na
kamerové hlavě, nebylo uvedeno, zda LCD Full HD monitor disponuje stojanem
nebo jiným dostatečně stabilním uchycením na horní polici vozíku. V nabídce
nebylo uvedeno, zda Asistenční LCD Full HD monitor umožňuje full HD zobrazení
obrazu snímaného kamerou, umístěnou ve vzdálenosti cca 10 m kabelového
vedení a zda umožňuje uchycení na stativ prostřednictvím držáku VESA 100. U
pumpy pro sání + oplach nebyla splněna kritéria rychlosti proplachu, pro
hysteroskopii byla uvedena nižší než zadavatel požadoval. U insuflátoru chyběl
údaj, zda obsahuje vysokotlakou hadici pro připojení k tlakové láhvi. U vozíku
nebyla uvedena informace, zda jsou k dispozici konektory pro ochranné
pospojování. Zcela chyběly informace o Držáku asistenčního monitoru.

Uchazeč
Sídlo
IČ:
Důvod vyloučení

TRANSKONTAKT - MEDICAL s.r.o.
Na Zatlance 5, 150 00 Praha
45797803
Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v
zadávací dokumentaci tím, že neuvedl informace o umožnění předehřevu plynu u
insuflátoru, dále chyběla informace u diagnostického hysterskopu s pracovním
kanálem, zda umožňuje jeho optika zvětšený pohled. U diagnostického
hysterskopu byl uveden jiný vnější průměr, než zadavatel požadoval.

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
-------------------------------------------------dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení
-------------------------------------------------Zpráva zpracována dne:
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele

4. 2. 2014
MUDr. Roman Kraus, MBA

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Martina Mikolášková, právník OPV, tel.: 532 232 806, martina.mikolaskova@fnbrno.cz
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