ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU
NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY
ve smyslu ust. § 81 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)
Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce:
Název zadavatele

Psychiatrická léčebna v Dobřanech

Sídlo zadavatele

Dobřany, Ústavní 2, PSČ: 334 41

Identifikační číslo

IČ: 669792

Název veřejné zakázky

Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení
Část 7 – dodávka 10 ks zvedacích hygienických židlí

Evidenční číslo veř. zakázky

60059009

Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b)

ZVZ rozhodl na základě doporučení

hodnotící komise v zadávacím řízení „Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení, část 7 - dodávka
10 ks zvedacích hygienických židlí“, uveřejněném v informačním systému o veřejných zakázkách pod
ev. č. 60059009, o výběru nejvhodnější nabídky pro část 7.
Nejvhodnější nabídkou ve shora uvedeném zadávacím řízení, část 7 je nabídka uchazeče:
ArjoHuntleigh s.r.o.
se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00
IČ: 46962549

Odůvodnění:
I.
Zadavatel uveřejnil dne 22.4.2011 v ISVZ oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem „Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení, část 7 – dodávka 10 ks zvedacích
hygienických židlí“. Ve lhůtě pro podání nabídek v předmětném zadávacím řízení, která uplynula dne
23.6.2011 v 9:00 hod., byly podány nabídky těchto uchazečů:
Projekt „Komplexní řešení vedoucí k zamezení vzniku nozokomiálních infekcí v Psychiatrické léčebně v Dobřanech“ je
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Nabídka č.
1.

Obchodní firma uchazeče
ArjoHuntleigh s.r.o.
se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00
IČ: 46962549

2.

AUDY s.r.o.
se sídlem Brno, Živného 1a, PSČ 635 00
IČ: 00544426

II.
Předmětem posouzení byly nabídky uchazečů uvedených v čl. I tohoto oznámení, přičemž v rámci
jejich posouzení nebyla zadavatelem žádná z těchto vyloučena. Předmětem hodnocení pak byly
nabídky obou výše uvedených uchazečů. Základním kritériem pro hodnocení nabídek uchazečů
v rámci této veřejné zakázky byla v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ a bodu 9.1
zadávací dokumentace nejnižší nabídková cena.
Na základě hodnocení nabídek stanovila hodnotící komise následující celkové výsledné pořadí
nabídek těchto uchazečů s tím, že jako nejvhodnější byla stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
Výsledné pořadí nabídek
1.

Obchodní firma uchazeče
Arjohuntleigh s.r.o.
se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00
IČ: 46962549

2.

Cena/rok bez DPH

630.000,- Kč

AUDY s.r.o.
se sídlem Brno, Živného 1a, PSČ 635 00
IČ: 00544426

634.000,- Kč

Projekt „Komplexní řešení vedoucí k zamezení vzniku nozokomiálních infekcí v Psychiatrické léčebně v Dobřanech“ je
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

