Záznam o hodnocení a posouzení nabídek
__________________________________________________________________________________

I.

Informace o zadavateli
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
70888337

II. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Dodávka jednorázových vyšetřovacích rukavic IV
Druh veřejné zakázky:
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:
veřejná zakázka zadávání v dynamickém nákupním systému dle
ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
III. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100.000 kusů jednorázových vyšetřovacích rukavic.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 350.000 Kč bez DPH.
IV. Popis způsobu hodnocení
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, že nabídky budou hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle
nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v Kč bez DPH.
V.

Podané nabídky a výsledek hodnocení
Účastník

Aqua Holding s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5,
IČO: 29136491
STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary,
IČO: 29124140

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Pořadí

294.000

1

545.000

2

Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka
účastníka Aqua Holding s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, IČO: 29136491, která obsahuje
nejnižší nabídkovou cenu.
VI. Posouzení nejvýhodnější nabídky
Při kontrole nabídky účastníka Aqua Holding s.r.o. zadavatel zjistil, že nesplňuje požadavky stanovené
v technické specifikaci.
Konkrétně z nabídky nevyplývá, že nabízený výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou
EN 341-2:2015 a vyhověl také testu ISO 16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné
značky biologického nebezpečí opatřen doplňující informací „VIRUS“, dále nebyla předložena
fotografie nabízeného výrobku, na které bude patrná obecná značka biologického nebezpečí opatřená
doplňující informací „VIRUS“.

Zadavatel proto vyzval účastníka k objasnění či doplnění nabídky formou
- doplnění dokladů prokazujících, že výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou EN 3412:2015 a vyhověl také testu ISO 16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné značky
biologického nebezpečí opatřen doplňující informací „VIRUS“,
- doplnění fotografii nabízeného výrobku, na které budou patrná obecná značka biologického
nebezpečí opatřená doplňující informací „VIRUS“.
Účastník Aqua Holding s.r.o. ve stanovené lhůtě na výzvu zadavatele nabídku nedoplnil.
Zadavatel proto konstatuje, že účastník Aqua Holding s.r.o. nesplnil všechny požadavky zadavatele
stanovené v zadávací dokumentaci a rozhodl o jeho vyloučení z další účasti v řízení.

VII. Nové hodnocení nabídek a výsledek hodnocení
Účastník

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Pořadí

STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary,
IČO: 29124140

545.000

1

Vzhledem k tomu, že na základě předchozího hodnocení a posouzení nabídek zbyla v řízení jedna
podaná nabídka, dospěl zadavatel bez provedení hodnocení nabídek k závěru, že nejvýhodnější
nabídkou je nabídka účastníka STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO:
29124140.
VIII. Posouzení nejvýhodnější nabídky
Při kontrole nabídky účastníka STREBL s.r.o. zadavatel zjistil, že nesplňuje požadavky stanovené
v technické specifikaci.
Konkrétně v nabídce nebylo předloženo požadované:
- neanonymizované prohlášení o shodě vyhotovené oznámeným subjektem s výše uvedenými
normami v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k
němu být přiložen překlad do českého jazyka,
- označení výrobku CE, v souladu s přesnou grafickou podobou stanovenou v Příloze II Nařízení (ES)
č. 765/2008 doplněnou o číslo oznámeného subjektu, který vykonává kontrolu,
- že výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015 a vyhověl také testu ISO
16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné značky biologického nebezpečí opatřen
doplňující informací „VIRUS“,
- fotografii nabízeného výrobku, na které budou patrné označení CE a obecná značka biologického
nebezpečí opatřená doplňující informací „VIRUS“.
Současně v technické specifikaci nabízeného výrobku nebyl uveden název výrobce a obchodní název
výrobku.
Zadavatel proto vyzval účastníka k objasnění či doplnění nabídky formou doplnění:
- neanonymizovaného prohlášení o shodě vyhotoveného oznámeným subjektem s výše uvedenými
normami v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k
němu být přiložen překlad do českého jazyka,
- označení výrobku CE, v souladu s přesnou grafickou podobou stanovenou v Příloze II Nařízení (ES)
č. 765/2008 doplněnou o číslo oznámeného subjektu, který vykonává kontrolu,

- že výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015 a vyhověl také testu ISO
16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné značky biologického nebezpečí opatřen
doplňující informací „VIRUS“,
- fotografie nabízeného výrobku, na které budou patrné označení CE a obecná značka biologického
nebezpečí opatřená doplňující informací „VIRUS“,
- názvu výrobce a obchodního názvu nabízeného výrobku.
Účastník ve stanovené lhůtě požadované dokumenty doplnil a splnil tak veškeré požadavky zadavatele
stanovené v zadávacích podmínkách.
Vzhledem k tomu, že zadavatel vybral účastníkovu nabídku jako nejvýhodnější i v předchozím řízení
(Dodávka respirátorů FFP 3) a účastník v něm předložil originály či ověřené kopie dokladů k prokázání
kvalifikace, zadavatel již k předložení dokladů účastníka nevyzýval.
Dále účastník na výzvu zadavatele předložil 2 kusy vzorků nabízeného zboží. Po jejich posouzení dospěl
zadavatel k závěru, že splňují stanovené požadavky.
Zadavatel proto konstatuje, že účastník splňuje všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací
dokumentaci, jeho nabídka je tudíž akceptovatelná.

Jména a podpisy osob, které se na posouzení a hodnocení nabídek podílely:
Jméno a příjmení

Podpis, datum

Mgr. Martin Koníček

Mgr. Martin Koníček, v. r., 8. 1. 2021

Ing. Roman Straka

Ing. Roman Straka, v. r., 6. 1. 2021

Ing. Miloš Pydych

Ing. Miloš Pydych, v. r., 8. 1. 2021

Mgr. Jakub Váňa

Mgr. Jakub Váňa, v. r., 6. 1. 2021

Záznam o hodnocení a posouzení nabídek
__________________________________________________________________________________

IX. Informace o zadavateli
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
70888337

X. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Dodávka jednorázových vyšetřovacích rukavic V
Druh veřejné zakázky:
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:
veřejná zakázka zadávání v dynamickém nákupním systému dle
ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
XI. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 150.000 kusů jednorázových vyšetřovacích rukavic.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 525.000 Kč bez DPH.
XII. Popis způsobu hodnocení
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, že nabídky budou hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle
nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v Kč bez DPH.
XIII. Podané nabídky a výsledek hodnocení
Účastník
Aqua Holding s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5,
IČO: 29136491
STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary,
IČO: 29124140

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Pořadí

441.000

1

817.500

2

Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka
účastníka Aqua Holding s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, IČO: 29136491, která obsahuje
nejnižší nabídkovou cenu.
XIV. Posouzení nejvýhodnější nabídky
Při kontrole nabídky účastníka Aqua Holding s.r.o. zadavatel zjistil, že nesplňuje požadavky stanovené
v technické specifikaci.
Konkrétně z nabídky nevyplývá, že nabízený výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou
EN 341-2:2015 a vyhověl také testu ISO 16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné
značky biologického nebezpečí opatřen doplňující informací „VIRUS“, dále nebyla předložena
fotografie nabízeného výrobku, na které bude patrná obecná značka biologického nebezpečí opatřená
doplňující informací „VIRUS“.

Zadavatel proto vyzval účastníka k objasnění či doplnění nabídky formou
- doplnění dokladů prokazujících, že výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou EN 3412:2015 a vyhověl také testu ISO 16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné značky
biologického nebezpečí opatřen doplňující informací „VIRUS“,
- doplnění fotografii nabízeného výrobku, na které budou patrná obecná značka biologického
nebezpečí opatřená doplňující informací „VIRUS“.
Účastník Aqua Holding s.r.o. ve stanovené lhůtě na výzvu zadavatele nabídku nedoplnil.
Zadavatel proto konstatuje, že účastník Aqua Holding s.r.o. nesplnil všechny požadavky zadavatele
stanovené v zadávací dokumentaci a rozhodl o jeho vyloučení z další účasti v řízení.

XV. Nové hodnocení nabídek a výsledek hodnocení
Účastník

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Pořadí

STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary,
IČO: 29124140

817.500

1

Vzhledem k tomu, že na základě předchozího hodnocení a posouzení nabídek zbyla v řízení jedna
podaná nabídka, dospěl zadavatel bez provedení hodnocení nabídek k závěru, že nejvýhodnější
nabídkou je nabídka účastníka STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO:
29124140.
XVI. Posouzení nejvýhodnější nabídky
Při kontrole nabídky účastníka STREBL s.r.o. zadavatel zjistil, že nesplňuje požadavky stanovené
v technické specifikaci.
Konkrétně v nabídce nebylo předloženo požadované:
- neanonymizované prohlášení o shodě vyhotovené oznámeným subjektem s výše uvedenými
normami v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k
němu být přiložen překlad do českého jazyka,
- označení výrobku CE, v souladu s přesnou grafickou podobou stanovenou v Příloze II Nařízení (ES)
č. 765/2008 doplněnou o číslo oznámeného subjektu, který vykonává kontrolu,
- že výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015 a vyhověl také testu ISO
16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné značky biologického nebezpečí opatřen
doplňující informací „VIRUS“,
- fotografii nabízeného výrobku, na které budou patrné označení CE a obecná značka biologického
nebezpečí opatřená doplňující informací „VIRUS“.
Současně v technické specifikaci nabízeného výrobku nebyl uveden název výrobce a obchodní název
výrobku.
Zadavatel proto vyzval účastníka k objasnění či doplnění nabídky formou doplnění:
- neanonymizovaného prohlášení o shodě vyhotoveného oznámeným subjektem s výše uvedenými
normami v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k
němu být přiložen překlad do českého jazyka,
- označení výrobku CE, v souladu s přesnou grafickou podobou stanovenou v Příloze II Nařízení (ES)
č. 765/2008 doplněnou o číslo oznámeného subjektu, který vykonává kontrolu,

- že výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015 a vyhověl také testu ISO
16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné značky biologického nebezpečí opatřen
doplňující informací „VIRUS“,
- fotografie nabízeného výrobku, na které budou patrné označení CE a obecná značka biologického
nebezpečí opatřená doplňující informací „VIRUS“,
- názvu výrobce a obchodního názvu nabízeného výrobku.
Účastník ve stanovené lhůtě požadované dokumenty doplnil a splnil tak veškeré požadavky zadavatele
stanovené v zadávacích podmínkách.
Vzhledem k tomu, že zadavatel vybral účastníkovu nabídku jako nejvýhodnější i v předchozím řízení
(Dodávka respirátorů FFP 3) a účastník v něm předložil originály či ověřené kopie dokladů k prokázání
kvalifikace, zadavatel již k předložení dokladů účastníka nevyzýval.
Dále účastník na výzvu zadavatele předložil 2 kusy vzorků nabízeného zboží. Po jejich posouzení dospěl
zadavatel k závěru, že splňují stanovené požadavky.
Zadavatel proto konstatuje, že účastník splňuje všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací
dokumentaci, jeho nabídka je tudíž akceptovatelná.

Jména a podpisy osob, které se na posouzení a hodnocení nabídek podílely:
Jméno a příjmení

Podpis, datum

Mgr. Martin Koníček

Mgr. Martin Koníček, v. r., 8. 1. 2021

Ing. Roman Straka

Ing. Roman Straka, v. r., 6. 1. 2021

Ing. Miloš Pydych

Ing. Miloš Pydych, v. r., 8. 1. 2021

Mgr. Jakub Váňa

Mgr. Jakub Váňa, v. r., 6. 1. 2021

Záznam o hodnocení a posouzení nabídek
__________________________________________________________________________________

XVII.

Informace o zadavateli
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
70888337

XVIII. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Dodávka jednorázových vyšetřovacích rukavic VI
Druh veřejné zakázky:
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:
veřejná zakázka zadávání v dynamickém nákupním systému dle
ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
XIX. Předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 200.000 kusů jednorázových vyšetřovacích rukavic.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 700.000 Kč bez DPH.
XX. Popis způsobu hodnocení
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky, že nabídky budou hodnoceny
podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit podle
nejnižší nabídkové ceny. Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše v Kč bez DPH.
XXI. Podané nabídky a výsledek hodnocení
Účastník
Aqua Holding s.r.o., se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5,
IČO: 29136491
STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary,
IČO: 29124140

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Pořadí

588.000

1

1.090.000

2

Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka
účastníka Aqua Holding s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, IČO: 29136491, která obsahuje
nejnižší nabídkovou cenu.
XXII.Posouzení nejvýhodnější nabídky
Při kontrole nabídky účastníka Aqua Holding s.r.o. zadavatel zjistil, že nesplňuje požadavky stanovené
v technické specifikaci.
Konkrétně z nabídky nevyplývá, že nabízený výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou
EN 341-2:2015 a vyhověl také testu ISO 16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné
značky biologického nebezpečí opatřen doplňující informací „VIRUS“, dále nebyla předložena
fotografie nabízeného výrobku, na které bude patrná obecná značka biologického nebezpečí opatřená
doplňující informací „VIRUS“.

Zadavatel proto vyzval účastníka k objasnění či doplnění nabídky formou
- doplnění dokladů prokazujících, že výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou EN 3412:2015 a vyhověl také testu ISO 16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné značky
biologického nebezpečí opatřen doplňující informací „VIRUS“,
- doplnění fotografii nabízeného výrobku, na které budou patrná obecná značka biologického
nebezpečí opatřená doplňující informací „VIRUS“.
Účastník Aqua Holding s.r.o. ve stanovené lhůtě na výzvu zadavatele nabídku nedoplnil.
Zadavatel proto konstatuje, že účastník Aqua Holding s.r.o. nesplnil všechny požadavky zadavatele
stanovené v zadávací dokumentaci a rozhodl o jeho vyloučení z další účasti v řízení.

XXIII.

Nové hodnocení nabídek a výsledek hodnocení
Účastník

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Pořadí

STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary,
IČO: 29124140

1.090.000

1

Vzhledem k tomu, že na základě předchozího hodnocení a posouzení nabídek zbyla v řízení jedna
podaná nabídka, dospěl zadavatel bez provedení hodnocení nabídek k závěru, že nejvýhodnější
nabídkou je nabídka účastníka STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO:
29124140.
XXIV. Posouzení nejvýhodnější nabídky
Při kontrole nabídky účastníka STREBL s.r.o. zadavatel zjistil, že nesplňuje požadavky stanovené
v technické specifikaci.
Konkrétně v nabídce nebylo předloženo požadované:
- neanonymizované prohlášení o shodě vyhotovené oznámeným subjektem s výše uvedenými
normami v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k
němu být přiložen překlad do českého jazyka,
- označení výrobku CE, v souladu s přesnou grafickou podobou stanovenou v Příloze II Nařízení (ES)
č. 765/2008 doplněnou o číslo oznámeného subjektu, který vykonává kontrolu,
- že výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015 a vyhověl také testu ISO
16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné značky biologického nebezpečí opatřen
doplňující informací „VIRUS“,
- fotografii nabízeného výrobku, na které budou patrné označení CE a obecná značka biologického
nebezpečí opatřená doplňující informací „VIRUS“.
Současně v technické specifikaci nabízeného výrobku nebyl uveden název výrobce a obchodní název
výrobku.
Zadavatel proto vyzval účastníka k objasnění či doplnění nabídky formou doplnění:
- neanonymizovaného prohlášení o shodě vyhotoveného oznámeným subjektem s výše uvedenými
normami v českém nebo anglickém jazyce, pokud je prohlášení vyhotoveno v jiném jazyce, musí k
němu být přiložen překlad do českého jazyka,
- označení výrobku CE, v souladu s přesnou grafickou podobou stanovenou v Příloze II Nařízení (ES)
č. 765/2008 doplněnou o číslo oznámeného subjektu, který vykonává kontrolu,

- že výrobek prošel zkouškou penetrace v souladu s normou EN 341-2:2015 a vyhověl také testu ISO
16604:2004 (metoda B) - výrobek musí být kromě obecné značky biologického nebezpečí opatřen
doplňující informací „VIRUS“,
- fotografie nabízeného výrobku, na které budou patrné označení CE a obecná značka biologického
nebezpečí opatřená doplňující informací „VIRUS“,
- názvu výrobce a obchodního názvu nabízeného výrobku.
Účastník ve stanovené lhůtě požadované dokumenty doplnil a splnil tak veškeré požadavky zadavatele
stanovené v zadávacích podmínkách.
Vzhledem k tomu, že zadavatel vybral účastníkovu nabídku jako nejvýhodnější i v předchozím řízení
(Dodávka respirátorů FFP 3) a účastník v něm předložil originály či ověřené kopie dokladů k prokázání
kvalifikace, zadavatel již k předložení dokladů účastníka nevyzýval.
Dále účastník na výzvu zadavatele předložil 2 kusy vzorků nabízeného zboží. Po jejich posouzení dospěl
zadavatel k závěru, že splňují stanovené požadavky.
Zadavatel proto konstatuje, že účastník splňuje všechny požadavky zadavatele stanovené v zadávací
dokumentaci, jeho nabídka je tudíž akceptovatelná.
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