Číslo jednací: ZZSPK/448/21

PROTOKOL O JEDNÁNÍ
Zadavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

vedený:

u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684

Sídlo:

Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO:

45333009

Zastoupený:

MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Gáza a netkaný textil pro ZZSPK 2021
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných
zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
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OSLOVENÍ DODAVATELÉ

Zadavatel zaslal dne 8.1.2021 Výzvu k podání nabídky následujícím dodavatelům:
Dodavatel

IČO

Osloven

BATIST Medical a.s.

28813936

EZAK + email

HARTMANN – RICO a.s.

44947429

EZAK + email

PANEP s.r.o.

25550250

EZAK + email

Perfect Distribution a.s.

47675934

EZAK + email
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SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

č.

Název

IČO

Doručeno

E1

PANEP s.r.o.

25550250

11.01.2021 11:18:14

E2

BATIST Medical a.s.

28813936

13.01.2021 11:55:58

3

HODNOTITELÉ

Zadavatel ustanovil komisi ve složení:
Členové komise:
Mgr. Jana Průchová

ZZSPK p.o.

Ing. Petr Stehlík

ZZSPK p.o.

Náhradníci členů komise:
Bc. Pavel Němec, DiS.

ZZSPK p.o.

Ivana Věková

ZZSPK p.o.
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JEDNÁNÍ

Komise sestavila pořadí v souladu s hodnocením nabídek uvedeným ve Výzvě k podání nabídek. Následně komise
posoudila splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele prvního v pořadí (nabídka E2).
Komise shledala, že v nabídce E2 je nabízen šátek trojcípý z netkaného textilu, přičemž byl požadován šátek
z úpletu z viskózové střiže. Komise nabídku E2 vyřadila.
Komise dále sestavila pořadí bez vyřazené nabídky E2. Následně komise posoudila splnění podmínek účasti v
poptávkovém řízení u dodavatele nyní prvního v pořadí (nabídka E1).
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Komise shledala, že v nabídce E1 je v technické specifikaci nabízen šátek trojcípý z úpletu viskózové střiže,
nicméně při kontrole a posouzení vzorků komise zjistila, že je předložen vzorek šátek trojcípý z netkaného textilu.
Komise nabídku E1 vyřadila.
Komise se následně po konzultaci se zpracovateli zadávacích podmínek (odborné části) usnesla, že doporučí
zadavateli zrušení PŘ a úpravu podmínek tak, aby bylo možné nabízet šátek trojcípý z obou materiálů, tj. jak
z úpletu viskózové střiže, tak i z netkaného textilu.
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SEZNAM VYŘAZENÝCH NABÍDEK

č.

Název

IČO

Doručeno

E1

PANEP s.r.o.

25550250

11.01.2021 11:18:14

E2

BATIST Medical a.s.

28813936

13.01.2021 11:55:58

Odůvodnění vyřazení je uvedeno výše.
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ZPŮSOB HODNOCENÍ

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy hodnocena bude nejnižší
nabídková cena v Kč bez DPH. Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami
plátců v Kč včetně DPH. Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.
Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 4 let.
Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o
pořadí nabídek rozhodovat doba dodání dle dílčích objednávek (nižší hodnota bude upřednostněna).
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VÝSLEDEK HODNOCENÍ

Hodnocení nebylo provedeno, neboť byly všechny nabídky vyřazeny.
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DOPORUČENÍ

Komise doporučuje zadavateli zrušit PŘ a vyhlásit nové s upravenými podmínkami.

____________________

____________________

Mgr. Jana Průchová

Ing. Petr Stehlík

V Plzni dne 20. 1. 2021 zapsal Ing. Petr Stehlík
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