VZ 45/ 2011_ZP-IVD_P

Protokol o hodnocení nabídek
Poptávkové řízení s názvem
„Dodávky ZP – IVD - Soupravy pro stanovení parametrů
koagulace“
(evid. č. : VZ 45/2011_ZP-IVD_P)
Zadavatel:
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč,
IČ: 00064190
Předmět veřejné zakázky:
Veřejnou zakázku malého rozsahu na Dodávky ZP – IVD - Soupravy pro stanovení parametrů
koagulace
Dodavatelé vyzvaní k podání nabídek:
1. Společnost ROCHE s.r.o.
2. Společnost SIEMENS s.r.o.
3. Společnost Sysmex CZ s.r.o.
4. Společnost A.L.INSTRUMENTS s.r.o.
5. Společnost MEDISTA spol.s r.o.
Seznam doručených nabídek:
Společnost
SIEMENS s.r.o.- 2 nabídky + 1 dodatečná
Sysmex CZ s.r.o.
A.L.INSTRUMENTS s.r.o.
MEDISTA spol.s r.o.
Hodnotící kriterium:
1. Ekonomická výhodnost , nabídková cena 70%, 30% kvalitativní kritéria (termín dodání
přístroje (5%, reference(15%), vyvolané další náklady změnou diagsystému(5%), servisní
podmínky( 5%)
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise jmenovaná dne 1.8.2011 ve složení:
Člen: Ing. Martina Podešťová - NŘ-E
Člen: MVDr. Ivo Hložánek, Dr.Sc. - zást. NŘ pro LP
Člen: RNDr. Hedvika Neuschlová - OCN
Člen: MUDr. Kamila Valentová – prim.hematologie
Doporučení komise – pořadí uchazečů:
1. Hodnotící komise při prvním jednání (18.8.) vzhledem ke zpracování doručených nabídek
rozhodla, že budou vyžádány dodatečné informace, tj. upřesnění provozního materiálu (tj.
vyplachovací roztoky, kalibrace, kontroly apod. k počtu a druhu vyšetření k nabízenému
přístroji (viz příloha č. 3 k zadávací dokumentaci)
Dále byl vznesen dotaz na event. zápůjčku záložního přístroje.
2. Nabídka společnosti Medista spol. s.r.o. byla vyřazena z hodnocení, jednak nejsou žádné
reference z ČR a dále nabídka je považována za nepřiměřeně nízkou, ceny provozního
materiálu považujeme za podhodnocené ,tj. 19,7 % oproti nejvyšší nabídce, 28.8% oproti
průměru). Dále nebyla hodnocena dodatečná nabídka společnosti Siemens s.r.o., jelikož byla
dodatečně předložena úplně jiná nabídka na základě našeho dotazu na záložní přístroj.
3. Komise konstatuje, že celkovou nejlepší nabídkou je nabídka společnosti A.L:Instruments
s.r.o. Cenově to znamená 3. místo z hodnocených nabídek, ale kvalitativní přínos spočívá
v tom, že není potřeba provádět navíc novou certifikaci, projít systémem externí kontroly,
zapracovávat (validovat) interpretaci výsledků v NIS, nejsou další vyvolané ztráty (viz příloha
č. 2 k hodnotícímu protokolu.
4. Příloha č. 1 – cenové nabídky
Vyhodnocování nabídek bylo provedeno ve dnech 18.8. a 12.9. 2011
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Podpisy členů hodnotící komise:
Jméno: Ing. Martina Podešťová, NŘ-E, předseda HK

………………………………………….

Jméno: MVDr. Ivo Hložánek, Dr.Sc. - zást. NŘ pro LP

…………………………………………..

Jméno: RNDr. Hedvika Neuschlová – OCN

…………………………………………..

Jméno: RNDr. MUDr.Kamila Valentová – prim.hematologie

…………………………………………..

Uchazeči budou o vyhodnocení nabídek informováni.
Protokol byl vypracován dne 18.8., dokončen 12.9.2011
Stanovisko ředitele/příslušných náměstků ředitele FTNsP:
………………………………………
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

……………………………………………
Ing. Martina Podešťová, NŘ-E

