Záznam o hodnocení a posouzení nabídek
__________________________________________________________________________________

I.

Informace o zadavateli
Zadavatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
70888337

II. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Dodávka respirátorů FFP 3 II
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 10 000 kusů respirátorů FFP 3. Předpokládaná hodnota veřejné
zakázky činí 1 000 000 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

Nabídková cena
(v Kč bez DPH)

Pořadí

BATIST Medical a.s., Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec,
IČO: 28813936

890 000

2

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

638 500

1

1 060 000

3

Aqua Holding s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha,
IČO: 29136491

Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka
účastníka STREBL s.r.o., U Řempa 895/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, IČO: 29124140, která
obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.
VI. Posouzení nejvýhodnější nabídky
Účastník plnil 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.

Stejně tak účastník v předchozím řízení předložil 2 kusy vzorků nabízeného zboží, po jejichž posouzení
dospěl zadavatel k závěru, že splňují stanovené požadavky. Vzhledem k tomu, že v tomto řízení
účastník nabízí totéž zboží, zadavatel ho opětovně k předložení vzorků nevyzýval.
Zadavatel proto konstatuje, že nabídka účastníka je pro něj akceptovatelná.
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