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

Veřejná zakázka: Anesteziologické přístroje
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 2 ks anesteziologických přístrojů.
Anestezologické přístroje, typ: Avance CS2 - 1.660.000,- 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

medisap, s.r.o.
Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
48029360
CZ48029360
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
Signature Not
Sídlo
Verified
IČ:
DIČ:
Digitally signed
Nabídková cena
(bez DPH)
by Petra

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81/1063, 101 00 Praha 10
26700760
CZ26700760
1.516.000 Kč

Radoušová
2013.10.09
Uchazeč č. Date:
2
08:44:18
+02:00
Uchazeč
Sídlo

Hoyer Praha s.r.o.
Jilmová 2685/10, 130 24 Praha 3
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IČ:
DIČ:
Nabídková cena (bez DPH)

47538198
CZ47538198
1.796.940 Kč

Uchazeč č. 3
Uchazeč
Sídlo
IČ:
DIČ:
Nabídková cena (bez DPH)

Technicare, spol. s r.o.
Pod Myslivnou 17/360, 739 24 Ostrava – Nová Bělá
26817802
CZ26817802
1.199.800 Kč

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

A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/
47538198
CZ47538198
1.796.940 Kč

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

medisap, s.r.o.
Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3
48029360
CZ48029360
1.660.000 Kč

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

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81/1063, 101 00 Praha 10
26700760
Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v
zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na 2x TT.

Uchazeč
Sídlo
IČ:
Důvod vyloučení

Technicare, spol. s r.o.
Pod Myslivnou 17/360, 739 24 Ostrava – Nová Bělá
26817802
Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v
zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na PEEP 0 – 20 cm
H2O.

Uchazeč
Sídlo
IČ:
Důvod vyloučení

A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/
47538198
Uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v
zadávací dokumentaci tím, že nesplnil požadavek zadavatele na dechový objem
(TV) min. 20 – 1500 ml, dechová frekvence min. 4 – 100/min. a v nabídce není
uvedeno, zda splňuje požadavky zadavatele na:
autotest přístroje
neonatální použíti pro pacienty od 500 g tělesné hmotnosti
poměr I:E min. od 2:1 do 1:8
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PEEP 0 – 20 cm H2O
low-flow a minimal low-flow anestezie (průtok čerstvých plynů max 1,5
l/min)
vizuální kontrola funkce a těsnosti systému (např. systém měchu ve válci)
zdroj kyslíku z centrálního rozvodu nebo z tlakové lahve
integrovaný odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů
z pacientského okruhu) včetně hadice a koncovky do odsávání na
pracovišti uživatele
2 pozice pro umístění odpařovačů anestetik, blokování současného použití
2 ks odpařovač anestetik (1 ks Isofluran, 1 ks Sevofluran) včetně plnicích
adaptérů
kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu
měření spotřeby FiO2-EtO2
připojení na stávající rozvody medicinálních plynů (MZ Liberec) - vzduch,
O2, N2O, vakuum, včetně přívodních tlakových hadic
akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti
vozík na přístroj, včetně držáku na 2 ks 10 l tlakové lahve, kolečka
vybavena brzdou, úchyty pro usnadnění transportu
úložná zásuvka na příslušenství
malý pacientský okruh včetně hadic a absorberu s uvedením mrtvého
prostoru
náhradní příslušenství pro okamžité použití přístroje pro další operaci
(sterilizace) min 2 hadicové okruhy pro dospělé a min 2 pro děti včetně
manuální ventilace v ceně nabídky
možnost připojení jednocestných okruhů
napájení 230 V/50 Hz
zobrazení ekonomiky spotřeby anestetik.

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. 10. 2013
MUDr. Roman Kraus, MBA

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Petra Radoušová, právník OPV, tel.: 532 233 743, petra.radousova@fnbrno.cz
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