Zadavatel:
CEJIZA, s.r.o.
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242
Veřejná zakázka:
„Dodávky nemocničních a pečovatelských lůžek včetně pasivních antidekubitních
matrací a pacientských stolků pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským
krajem 2019“
podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
ČÁST 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle ust. § 217 ZZVZ

1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČO:

CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
28353242

2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nemocničních a pečovatelských lůžek,
pasivních antidekubitních matrací a pacientských stolků. Podrobné vymezení předmětu
veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky je dle ustanovení § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto:
-

Část č. 1

– Nemocniční lůžka včetně pasivních antidekubitních matrací a

nemocničních stolků
-

Část č. 2

– Pečovatelská lůžka včetně pasivních antidekubitních matrací a

pečovatelských stolků.
3. Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedené ve smlouvě uzavřené dne 10. 12. 2019
mezi pověřujícím zadavatelem Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace a vybraným
dodavatelem činí 1.198.450,- Kč bez DPH.
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Cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedené ve smlouvě uzavřené dne 12. 12. 2019
mezi pověřujícím zadavatelem Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace a vybraným
dodavatelem činí 215.384,- Kč bez DPH.
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedené ve smlouvě uzavřené dne 10. 12. 2019
mezi pověřujícím zadavatelem Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace a vybraným
dodavatelem činí 1.379.532,- Kč bez DPH.
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky uvedené ve smlouvě uzavřené dne 10. 12. 2019
mezi pověřujícím zadavatelem Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace a vybraným
dodavatelem činí 844.590,- Kč bez DPH.

Celková suma za plnění předmětu části 1 veřejné zakázky ze smluv uzavřených mezi
pověřujícími zadavateli a vybraným dodavatelem činí 3.637.956,- Kč bez DPH.
4. Druh zadávacího řízení
Veřejná zakázka byla zadána v zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 ZZVZ.
5. Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení
Pořadové
číslo

Název účastníka

Sídlo

IČO

1.

INDUBIA s.r.o.

Milady Horákové 42/127,
Praha 6, Hradčany

28111290

2.

L I N E T spol. s r.o.

Želevčice 5, 274 02 Slaný

00507814

nabídky

6. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Zadavatel vyloučil účastníka INDUBIA s.r.o. z následujících důvodů:
Zadavatel v čl. 6.3 b) zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) požadoval ke každé z položek,
které tvoří část veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku, předložení dokladu o
zápisu zdravotnického prostředku do registru zdravotnických prostředků dle ust. § 35 v
souvislosti s ust. § 31 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „registr zdravotnických prostředků“).
Účastník v nabídce nepředložil doklad o zápisu dle čl. 6.3 b) ZD pro žádný nabízený výrobek.
Na základě ust. § 46 odst. 1 ZZVZ byl účastník žádostí o objasnění ze dne 30. 7. 2019 požádán
o objasnění výše uvedené nejasnosti tím, že zejména předloží doklad o zápisu do registru
zdravotnických prostředků pro nabízené produkty.
Stránka 2 z 5

Účastník na základě žádosti o objasnění ze dne 30. 7. 2019 uvedl, že doklady o zápisu pro
nabízené produkty, tj. lůžka, stolky a matrace, spadají do kategorie zdravotnických prostředků
I. třídy a zápis v takovém případě může provádět pouze výrobce těchto prostředků v zemi
svého sídla. Účastník dále mj. doplnil, že registraci produktů k servisu má společnost v
registru zdravotnických prostředků provedenou.
Uvedené objasnění bylo ověřeno u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Z vyjádření tohoto
ústavu vyplývá, že předmětné zdravotnické prostředky nemohou být zapsány do registru
zdravotnických prostředků, neboť jde o zdravotnické prostředky, jež jsou vyráběny
zahraničním výrobcem a zápisem zdravotnického prostředku do registru zdravotnických
prostředků tak disponuje výrobce daných zdravotnických prostředků v zemi sídla výrobce.
Na základě ust. § 46 odst. 1 ZZVZ byl účastník žádostí o objasnění ze dne 9. 8. 2019
opakovaně požádán o objasnění výše uvedené nejasnosti tím, že předloží doklad o zápisu
zdravotnického prostředku pro nabízené produkty do registru zdravotnického prostředků
výrobce daných zdravotnických prostředků ze země jeho sídla (Turecko), vč. předkladu do
českého jazyka (nebyl vyžadován úřední překlad).
Účastník na základě opakované žádosti o objasnění ze dne 9. 8. 2019 sdělil, že není schopen
požadované podklady dodat ve stanoveném termínu z důvodu celozávodní dovolené
výrobce.
S ohledem na zajištění řádného průběhu zadávacího řízení, resp. možnosti dokončení
posouzení nabídky, byl účastník na základě ust. § 46 odst. 1 ZZVZ žádostí o objasnění ze dne
15. 8. 2019 opakovaně požádán o objasnění přetrvávající nejasnosti tím, že předloží doklad o
zápisu zdravotnického prostředku pro nabízené produkty do registru zdravotnických
prostředků výrobce daných zdravotnických prostředků ze země jeho sídla (Turecko), vč.
předkladu do českého jazyka (nebyl vyžadován úřední překlad).
Účastník na základě opakované žádosti o objasnění ze dne 15. 8. 2019 doložil osvědčení
vydané Tureckou agenturou pro léčiva a zdravotnické prostředky ze dne 25. 12. 2018 k
prostředkům vyráběným výrobcem DOLSAN MEDİKAL EKİPMANLAR İMALAT İNŞAAT GİDA
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Dále účastník doložil osvědčení vydané
Tureckou agenturou pro léčiva a zdravotnické prostředky ze dne 9. 9. 2019 k prostředkům
vyráběným výrobcem DUMAN CELİK EŞYA SAN. VE TİC A.Ş.
Na základě posouzení těchto osvědčení dospěla komise k závěru, že ve výpisu ze seznamu
prvně uvedeného výrobce se nenachází Stolek s jídelní deskou MEAL201, s referenčním č.
90105201 a matrace JOSEPH s referenčním č. 90104102, přestože tyto výrobky jsou
předmětem nabídky účastníka.
Na základě ust. § 46 odst. 1 ZZVZ byl účastník žádostí o objasnění ze dne 11. 9. 2019
opakovaně požádán o objasnění výše uvedené nejasnosti tím, že předloží doklad o zápisu
zdravotnického prostředku pro nabízené (a doposud řádně osvědčením nedoložené)
produkty do registru zdravotnických prostředků výrobce daných zdravotnických prostředků
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ze země jeho sídla (Turecko), vč. předkladu do českého jazyka (tedy o doložení výpisu ze
seznamu zahrnujícího stolek s jídelní deskou MEAL201, s referenčním č. 90105201, a matraci
JOSEPH s referenčním označením č. 90104102).
Účastník na základě opakované žádosti objasnění ze dne 11. 9. 2019 ve stanovené lhůtě do 3.
10. 2019 požadovaný doklad nedoplnil, přičemž ho nedoplnil ani k datu oznámení rozhodnutí
o vyloučení, ani nepožádal o další případné prodloužení lhůty. Zadavatel proto rozhodl o
vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
7. Označení účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění výběru
účastníka (v případě rozdělení veřejné zakázky na části uvedení části veřejné
zakázky, na kterou byla smlouva uzavřena)

Název účastníka

Sídlo

IČO

L I N E T spol. s r.o.

Želevčice 5, 274 01 Slaný

00507814

Odůvodnění:
Po vyloučení účastníka INDUBIA s.r.o. byla nabídka vybraného dodavatele jedinou nabídkou
podanou v rámci části 1 zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Vybraný
dodavatel splnil všechny zadávací podmínky.
8. Označení poddodavatelů účastníka podle bodu 7, pokud jsou zadavateli známi:
Vybraný dodavatel žádného poddodavatele neoznačil.
9. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podávání nabídky
namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace
mezi zadavatelem

(nebo jeho

zástupcem)

a

dodavatelem

probíhala

elektronicky

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.cejiza.cz/.
11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl identifikován.
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12. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle ust.
§ 78 odst. 3 ZZVZ
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu dodavatele.

V Brně dne
Kateřina Mikulajová
Digitální podpis:
18.12.2019 11:28

CEJIZA, s.r.o.
právně zastoupena
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Kateřina Mikulajová,
advokátka
(podepsáno elektronicky)
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