PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
VS-113965-22/ČJ-2017-800097 -VERZAK

ZADAVATEL: Česká republika, Vězeňská služba České republiky
Sídlem:
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Zastoupený:
Náměstkem pro ekonomiku, investice a zotavovny GŘ VS ČR
Ing. Jaroslav Myšička
IČO:
00212423

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: P – Pankrác – přímá digitalizace RDO
Zadavatel na základě ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ nebo „ZZVZ“), k výše uvedené veřejné zakázce
zadávané dle zákona, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně montáže a instalace, které
umožňuje digitalizaci, jejíž funkcí je přenos obrazu RTG digitální cestou.
Cena sjednaná ve smlouvě:
3 011 044,- Kč včetně DPH
Použitý druh zadávací řízení:
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
Označení účastníků zadávacího řízení
OR-CZ, spol. s r.o.
Brněnská 19, Moravská Třebová 57101
IČO: 48168921
ICZ a.s.
Na hřebenech II 1718/10, Praha 4
IČO: 25145444
FOMA MEDICAL , spol. s r.o.
J.Krušinky 1737/6, Hr. Králové
IČO: 47541547
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení (dále též „ZŘ“) s uvedením důvodu
jejich vyloučení:
Nebyl vyloučený žádný účastník
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Označení dodavatele, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru:
Dodavatel / obchodní firma:

OR-CZ, spol. s r.o.

Odůvodnění výběru:

Zadavatel vybral k uzavření smlouvy účastníka ZŘ,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Označení poddodavatelů:
AURA Medical, spol. s.r.o.
K Verneráku 1193/4, Praha 4
IČO: 65412559
Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:
Jednací řízení s uveřejnění ani soužení dialog nebyly v tomto ZŘ použity.
Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:
Jednací řízení bez uveřejnění nebylo v tomto ZŘ použito.
Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:
Zjednodušený režim nebyl v tomto ZŘ použit.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:
Toto ZŘ nebylo zrušeno, ani nebyl použit dynamický nákupní systém.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podávání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Jiných komunikačních prostředků při podání nabídky nebylo v tomto ZŘ použito. Nabídky byly
podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření:
Osoby ve střetu zájmů v tomto ZŘ nebyly zjištěny.
Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části:
Z důvodů charakteru dodávky nebyl v tomto ZŘ tento požadavek uplatněn.
Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3
zákona:
Tento požadavek nebyl v tomto ZŘ uplatněn.

V Praze dne:

Za zadavatele:

podepsal
Bc. Tomáš Digitálně
Bc. Tomáš Polanský
2018.12.06
Polanský Datum:
15:44:33 +01'00'
…………………………………………………….
Mgr. Tomáš Polanský
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
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