Písemná zpráva zadavatele pro část 7 veřejné
zakázky
podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:

LF HK – CORE FACILITIES –
Laboratoř experimentální gastroenterologie
(dále jen „veřejná zakázka“)
Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2020-025161
Zadavatel:
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
IČO: 00216208
se sídlem: Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03

1.

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo:
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Kontaktní osoba:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
00216208
Hradec Králové, Šimkova 870, PSČ 500 03
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan
Mgr. Eva Šitancová, manažer pr. CORE FACILITIES

Adresa profilu zadavatele:

https://zakazky.cuni.cz/profile_display_11.html

2.

Předmět veřejné zakázky

Rozdělení veřejné zakázky na části
2.1

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

Část 1 – Anesteziologický přístroj pro velká laboratorní zvířata
Část 2 – Videoendoskopická sestava
Část 3 – Dechový analyzátor
Část 4 – Endoskopická radiální a lineární ultrasonografie
Část 5 – Digitální cholangioskop
Část 6 – Zařízení pro komplexní motilitní vyšetření trávicí trubice
Část 7 – High resolution jícnová manometrie
Část 8 – Ultrazvukový přístroj pro velká laboratorní zvířata
Část 9 – Endocytoskopie
2.2
Každá část veřejné zakázky je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím
řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.
2.3
Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací
dokumentace pro každou část veřejné zakázky.
2.4
Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované
dokumenty či doklady pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zvlášť.
Předmět plnění veřejné zakázky
Část 7 – High resolution jícnová manometrie
2.5
Předmětem plnění části 7 veřejné zakázky je veřejné zakázky je dodávka high resolution jícnové
manometrie včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy,
dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací
dokumentace.
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2.6
Jedná se o komplexní systém pro monitorování, záznam a analýzu propulzivní peristaltiky
gastrointestinálního traktu ve vysokém rozlišení (tzv. high-resolution manometrie – HRM) a 3D highresolution manometrie anorektální oblasti (3D AR HRM).
2.7
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem: Vznik CORE FACILITIES pro zlepšení
kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK, zkrácený název projektu: CORE FACILITIES,
registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515.
2.8
Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních
podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího řízení) a ve
specifikaci předmětu plnění pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace zadávacího
řízení).
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
2.9
Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního
systému pro účely veřejných zakázek:
Část 7 – High resolution jícnová manometrie
Kód CPV:
33100000-1

Zdravotnické přístroje

3.

Cena sjednaná ve smlouvě

3.1

Cena sjednaná ve smlouvě uzavřené s vybraným dodavatelem činí:
1.944.900 Kč bez DPH.

4.

Použitý druh zadávacího řízení

4.1

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení podle § 56 zákona.

5.

Označení účastníků zadávacího řízení

5.1

Označení účastníků zadávacího řízení, kteří podali nabídku:

Číslo
účastníka

Účastník

IČO

12.

IMEDEX s.r.o.

27510204

14.

MONDIAG s.r.o.

05340161
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Sídlo
Hradec Králové – Slezské
Předměstí, Kladská 1092/1a,
PSČ 50003
Brno – Štýřice, Heršpická
814/5a, PSČ 63900

Stránka 3 z 5

6.
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením
důvodu jejich vyloučení
6.1

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

7.
Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění
jejich výběru
7.1

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva:

Vybraný dodavatel
Účastník

č. 12

Účastník:
IČO:
Sídlo:

IMEDEX s.r.o.
27510204
Hradec Králové – Slezské Předměstí, Kladská 1092/1a, PSČ 500 03

Odůvodnění výběru
Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické
výhodnosti.
Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle
nejnižší nabídkové ceny.
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, přičemž
nabídky byly vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s
nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek
Shora uvedeným způsobem byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka účastníka
zadávacího řízení: IMEDEX s.r.o., IČO: 27510204, se sídlem: Hradec Králové – Slezské Předměstí,
Kladská 1092/1a, PSČ 500 03.
Pořadí nabídek:
1.

IMEDEX s.r.o.

nabídková cena:

1.944.900 Kč bez DPH

2.

MONDIAG s.r.o.

nabídková cena:

2.010.000 Kč bez DPH

8.

Označení poddodavatelů dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva

8.1

Zadavateli nejsou známi žádní poddodavatelé dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva.
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V Brně dne 27.01.2021
______________________________
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta
v Hradci Králové
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel
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