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

Veřejná zakázka:

Tablet pro transport stravy ve FN Brno – Část č. 3

dle § 85 odst. 2 písm. a)
Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno
Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Identifikační údaje zadavatele
Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA
IČ: 65269705
Předmětem zadávacího řízení bylo uzavření smlouvy na
dodávku zboží - investičního majetku, a to technologie pro
transport stravy (tabletovací systém – tablet izotermický,
Předmět veřejné zakázky
kompaktní a mycí systém) za účelem zajištění odpovídající
stravy - léčebné výživy hospitalizovaným pacientům v oblasti
transportu a výdeje stravy.
Část č. 3
Tabletovací systém – tablet izotermický, kompaktní a mycí
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/
systém.
8 379 000,- Kč bez DPH

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

Otevřené řízení

dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč
Část č. 3
Uchazeč
Sídlo
IČ
DIČ
Důvod výběru

ARTRANS s.r.o.
Hradecká 3/2526, 131 00 Praha 3
27175782
CZ27175782
Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné a
zadávací podmínky. Nabídka uchazeče byla na základě
hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena
jako nejvhodnější.
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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
Část č. 3
Uchazeč č. 1
Sídlo
IČ
DIČ
Nabídková cena (bez DPH)

ARTRANS s.r.o.
Hradecká 3/2526, 131 00 Praha 3
27175782
CZ27175782
8 379 000,- Kč bez DPH

Uchazeč č. 2
Sídlo
IČ
DIČ
Nabídková cena (bez DPH)

HOSPIMED, spol. s r.o.
Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
00676853
CZ00676853
7 332 332,- Kč bez DPH

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

HRASPO spol. s r.o.
Krejčího 40a
627 00 Brno
IČ: 25323610
8 562 500,- Kč bez DPH

dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči
Část č. 3
Uchazeč č. 2
Sídlo
IČ
DIČ
Důvod vyloučení

HOSPIMED, spol. s r.o.
Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
00676853
CZ00676853
Nabídka uchazeče HOSPIMED, spol. s r.o. byla hodnotící
komisí vyřazena z dalšího posouzení, neboť nabídka
nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v čl. III. Zadávací
dokumentace pro část č. 3 uvedené v bodě III. 5. 1 této části,
neboť jím nabízená využitelná výška pásu je pouze 560 mm,
přičemž zadavatel požadoval min. využitelnou výšku pásu 570
mm, dále uchazeč nesplnil podmínku, že mycí pás musí
obsahovat modul rekuperace (zpětného využití energie
odpadního vzduchu) se samostatným rotačním mycím
ramenem výměníku tepla, neboť mycí pás, který ve své
nabídce uvádí, neobsahuje v rámci rekuperačního systému
samostatné rotační mycí rameno. Dále dle zadavatele nesplnil
podmínku na unášecí pás pro kompaktní tablet s příčným
vyztužením na úložné koše 500x500 mm (pro mytí drobných a
lehkých dílů), který musí být kompatibilní s nabízeným
tabletem v položce 4.1, přičemž nabízený unášecí pás má
rozteč na pásu pouze 88 mm, což je dle zadavatele
nedostatečné pro vsunutí nabízených tabletů, tak aby
nedocházelo k poškození pásu či tabletů. Proto je
nekompatibilní s nabízeným tabletem v položce 4.1.
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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. 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) – zdůvodnění zrušení zadávacího řízení
-----------------------------------------------------------

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

25. 3. 2015
MUDr. Roman Kraus, MBA

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Petra
Radoušová
Date: 2015.03.30
09:35:05 +02:00
Vyřizuje: Mgr. Petra Radoušová, tel.: 532 233 743, radousova.petra@fnbrno.cz
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
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