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Thomayerova nemocnice   
Vídeňská 800 
140 59 Praha 4 

 

 

 

 

               ZPRÁVA  O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

 

(Dle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

Zadavatel: Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, IČ: 00064190 

 

Název veřejné zakázky:  

„Dodávka léků – AVASTIN_L01XC07“  

 

Zadavatel uveřejnil zahájení zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky pod názvem 

„Dodávka léků – AVASTIN_L01XC07“ dle oznámení zadávacího řízení v informačním 

systému o veřejných zakázkách s evidenčním číslem veřejné zakázky 7000000003417 (dále 

jen „veřejná zakázka“) a na svých webových stránkách.  

 

 

I. 

 

Komise pro otevírání obálek se sešla ke svému jednání dne 7.2.2012 ve 14,00 hod. Komise od 

pověřené osoby zadavatele obdržela nabídky následujících uchazečů: 

 

1. PHARMOS, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 19010290 

2. PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s., K Pérovně 945/7, 102 00 Praha 10,IČ 

45359326 

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

 

 

II. 

 

Komise pro hodnocení nabídek se sešla 2x ke svému jednání a to 9.2.2012 a 16.2.2012. 

Průběh činnosti hodnotící komise a veškeré podrobné údaje o hodnocení jsou uvedeny 

v protokolu o jednání hodnotící komise č. 1 a 2. 

 

Komise se na svém jednání jednomyslně usnesla, že hodnocené nabídky  

 splnily zadávací podmínky stanovené zadavatelem a 

 splnily veškeré požadavky stanovené zákonem.  

 

Komise dále provedla kontrolu, zda nabídky neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

a jednomyslně se usnesla, že žádná z nabídek mimořádně nízkou nabídkovou cenu 

neobsahuje. 

Na základě uvedeného posouzení shledala komise, že žádná z posuzovaných nabídek 

neobsahuje vady odůvodňující její vyřazení dle § 60 odst. 1, resp. § 76 odst. 1 zákona. 
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Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídky byly hodnoceny a výsledek hodnocení nabídek: 

 

Č.nabídky Uchazeč Sídlo IČ 

1. PHARMOS, a.s. 
Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava-

Radvanice 
19010290 

2. 
PHOENIX  lékárenský 

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

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

 

 

Kriterium výběru – nejnižší nabídková cena. 

Nabídková cena byla vyhodnocena v Kč (bez DPH) tak, že nejnižší cena zakázky byla 

hodnocena jako nejvýhodnější.  

 

Komise na základě provedeného hodnocení nabídek stanovila toto pořadí uchazečů: 

 
pořadí uchazeč nabídková cena v Kč bez DPH 

1. PHARMOS, a.s. 15,648.202,- 

2. Alliance Healthcare s.r.o.   15,666.946,80 

3. PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s. 15,674.760,- 

 

 

V Praze dne 16.2.2012 

 

=  následuje část zprávy s vlastnoručními podpisy a razítkem, která je  k dispozici u 

zadavatele na vyžádání = 

 

 

 

 


