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FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU 

PRAHA 4 - KRČ 

________________________________________________________________________________ 

 

V Praze dne 1.12.2011 

        č. j. FTN-Ř-92/2011-2 

 

 

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE  

O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY  

 

dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů 

 

Zadavatel: 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, 

IČ: 00064190 

 

Název veřejné zakázky:  

„Dodávka léků – TARCEVA – L01XE03, VECTIBIX – L01XC08“ 

 

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 60065565 

 

Zadavatel uveřejnil zahájení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky pod názvem 

„Dodávka léků – TARCEVA – L01XE03, VECTIBIX – L01XC08“ dle oznámení zadávacího 

řízení v informačním systému o veřejných zakázkách, s evidenčním číslem veřejné zakázky 

60065565, dne 23.9.2011 (dále jen „veřejná zakázka“) a na svých webových stránkách. 

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona. 

 

Zadavatel dále uvádí identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny a 

výsledek hodnocení nabídek: 

 

ČÁST 1 veřejné zakázky  - dodávka léku TARCEVA – L01XE03 

 

Poř. č. Uchazeč Sídlo IČ 

1. Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 14707420 

2. 
PHOENIX lékárenský 

velkoobchod, a.s. 
K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10 45359326 

 

 

ČÁST 2 veřejné zakázky - dodávka léku VECTIBIX – L01XC08 

 

Poř. č. Uchazeč Sídlo IČ 

1. Amgen s.r.o. Klimentská  1216/46, 110 02 Praha 1 27117804 

2. Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 14707420 

 



 

 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále 

jen „zákon“),  

 

rozhodl takto:  

 

Zadavatel tímto oznamuje , že zadal veřejnou zakázku uchazeči: 

ČÁST 1 -  PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. 

ČÁST 2 -  Amgen s.r.o. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Kriteriem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena. Veřejná zakázka byla 

přidělena uchazeči, který v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zadávacími 

podmínkami splnil všechny podmínky a současně jehož nabídka byla nejvýhodnější.  

Podrobnosti související s posouzením nabídky jsou uvedeny ve zprávě o posouzení a 

hodnocení nabídek. 

 

 

Poučení:  Proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze podat zdůvodněné námitky 

podle § 110 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Námitky 

musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Uchazeč se rovněž může práva na 

podání námitek dle § 110 odst. 8 zákona vzdát.  

 Zadavatel nesmí podle § 82 odst. 1 zákona před uplynutím lhůty pro podání 

námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu 

s vybraným uchazečem. 

                                                                                   

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

MUDr. Karel Filip, CSc., MBA v.r. 

ředitel 


