CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA
VZ 27/2012-ZP-P

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
Poptávkové řízení
„Dodávky ZP - cervikokapitální endoprotéza“
(VZ 27/2012_ZP_P)

Zadavatel:
Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, IČ: 00064190
Předmět veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na „Dodávky ZP - cervikokapitální endoprotéza“
Datum jednání komise:
4.9.2012
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise jmenovaná náměstkem pro ekonomiku –
Ing.Martinou Podešťovou dne 5.6.2012 ve složení:
Člen: MUDr.Tom Philipp, Ph.D.
Člen: Ing. Martina Podešťová
Člen: MUDr. Pavel Bergman
Člen: RNDr. Hedvika Neuschlová
1. Volba předsedy hodnotící komise
Jednání hodnotící komise se účastnili 4 členové komise.
Na základě hlasování přítomných členů komise byl jednomyslně zvolen předsedou komise
MUDr. Tom Philipp, Ph.D.
2. Usnášeníschopnost hodnotící komise
Všichni členové komise byli na jednání komise zadavatelem řádně pozváni.
Vzhledem ke skutečnosti, že jednání komise se nadále účastnili 4 členové komise, předseda
komise konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
3. Předání nabídek uchazečů komisi
Zadavatel oslovil 3 dodavatele, dne 29.5.2012:
1. Společnost
Beznoska s.r.o., Kladno-Kročehlavy, 43774946
2. Společnost
Zimmer Czech, s.r.o., Praha 4, 25107976
3. Společnost
MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě, 43378030
a zároveň uveřejnil úplné znění poptávky (poptávkového listu) na webových stránkách

CERVIKOKAPITÁLNÍ ENDOPROTÉZA
VZ 27/2012-ZP-P

Zadavatel obdržel 2 nabídky uchazečů:
POŘADOVÉ
ČÍSLO
NABÍDKY

UCHAZEČ

1.

Beznoska s.r.o.

2.

MEDIN, a.s.

SÍDLO

KladnoKročehlavy
Nové Město
na Moravě

IČ

43774946
43378030

identifikace nabídky

(název, číslo apod.)
cervikokapitální
endoprotéza
cervikokapitální
endoprotéza

4. Hodnocení nabídek
Komise přistoupila k hodnocení nabídek podle kritéria:
Kritériem pro hodnocení nabídky je celková nabídková cena bez DPH.
Způsob hodnocení:
Nabídka č.2.společnosti MEDIN, a.s. nebyla hodnocena z důvodu neúplné nabídky, chybí
položka č. 2.(viz příloha - nabídka k Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek )
Doporučení komise – pořadí uchazečů:
Tab.A. základním kritériem pro hodnocení je nejnižší nabídková cena

Pořadí

Nabídka

Nabídka společnosti

xxx

1.

Beznoska s.r.o.

xxx

2.

MEDIN, a.s.

identifikace
nabídky
cervikokapitální
endoprotéza
cervikokapitální
endoprotéza

Cena v Kč bez
DPH/celkem

Cena v Kč
s DPH/celkem

941 708,40

1 073 548,--

nehodnocena

Vzhledem ke skutečnosti, že po vyřazení nabídky č. 2. společnosti Medin a.s., zbývá
jediná platná nabídka od společnosti Beznoska s.r.o., hodnotící komise doporučuje
zrušit tuto zakázku a připravit ve spolupráci s chirurgickou klinikou vyhlášení nové
veřejné zakázky pouze na položku č.1 tj. „endoprotéza CEP, typ CSB“.

= následuje část zprávy s vlastnoručními podpisy a razítkem, která je
zadavatele na vyžádání =

k dispozici u

