
                           

                                         

             

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ  

V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ 

pro jednací řízení bez uveřejnění

podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní 

veřejnou zakázku na dodávky

„Dynamický - bezmotorový chodník“

ZADAVATEL: RÚ Hrabyně, Hrabyně č.p. 204, 747 67 Hrabyně

Služby v oblasti veřejného zdraví

Projekt CZ.1.06/3.2.01/10.08251 je spolufinancován Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj
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1. PREAMBULE

Tato Výzva je výzvou k jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejněním, zveřejněného pod-
le § 23 odstavec 1 písmeno a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva, 
povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Důvodem pro zadá-
ní zakázky prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění je skutečnost, že zadavatel před-
chozí zadávací řízení zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení na dodávky v části 2 -
Dynamický - bezmotorový chodník zrušil podle § 84 odst. 1 písm. a) zákona (na tuto část 
veřejné zakázky nepodal nabídku žádný dodavatel). V takovém případě může zadavatel za-
dat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. odst. 1 písm. a).

2. IDENTIFIKACE SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

Název zadavatele:   Rehabilitační ústav Hrabyně
Sídlo:       Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace
Zastoupená: MUDr. Vernerem Borunským – ředitelem RÚ Hrabyně
IČ: 006 01 233
DIČ:   CZ00601233
Profil zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilruhrabyne

Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:
Obchodní firma: RTS, a.s.
Sídlo:       Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zastoupená: Ing. Jiřím Košuličem – předsedou představenstva
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek – ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ:   CZ25533843

3. DOSAVADNÍ PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Dopisem ze dne 6.12.2013 byli dodavatelé vyzváni k jednání v jednacím řízení bez 
uveřejnění. K určenému datu 18.12.2013 obdržel zadavatel nabídky 3 dodavatelů, 
které byly otevřeny komisí jmenovanou zadavatelem za účelem posouzení a hodno-
cení nabídek a pro jednání se zájemci (komise). Žádný zájemce se k otevírání obá-
lek nedostavil. Po otevření obálek byly zaprotokolovány následující údaje:

Nabídka č. 1
Obchodní firma: Medinet s.r.o.
Sídlo: náměstí Sítná 3105, 27201 Kladno
IČ: 47538198  
DIČ: CZ47538198  
Výsledek kontroly v obdobě § 71 odstavec 8 zákona
Kontrolovaný údaj Výsledek kontroly
Zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku ano
Zda je návrh dodatku smlouvy podepsán oprávněnou osobou ano
Zda nabídka obsahuje všechny součásti dle zadávacích podmínek ano

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilruhrabyne
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Závěr kontroly je takový, že nabídka kontrole vyhověla
Informace o nabídkové ceně
Předběžná nabídková cena včetně DPH 891 879,00 Kč

Nabídka č. 2
Obchodní firma: EUROTEC Medical, s.r.o.
Sídlo: Baranova 1486/18, 130 00 Praha 3
IČ: 27601242  
DIČ: CZ27601242
Korespondenční adresa: Děkanská 146/6, 140 00 Praha 4
Výsledek kontroly v obdobě § 71 odstavec 8 zákona
Kontrolovaný údaj Výsledek kontroly
Zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku ano
Zda je návrh dodatku smlouvy podepsán oprávněnou osobou ano
Zda nabídka obsahuje všechny součásti dle zadávacích podmínek ano
Závěr kontroly je takový, že nabídka kontrole vyhověla
Informace o nabídkové ceně
Předběžná nabídková cena včetně DPH 891 879,00 Kč

Nabídka č. 3
Obchodní firma: fysiomed CS s. r. o.
Sídlo: Elišky Krásnohorské 1298/4, 73601 Havířov
IČ: 25378058 
DIČ: CZ25378058
Korespondenční adresa: Nový Borek 100, 739 61 Třinec
Výsledek kontroly v obdobě § 71 odstavec 8 zákona
Kontrolovaný údaj Výsledek kontroly
Zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku ano
Zda je návrh dodatku smlouvy podepsán oprávněnou osobou ano
Zda nabídka obsahuje všechny součásti dle zadávacích podmínek ano
Závěr kontroly je takový, že nabídka kontrole vyhověla
Informace o nabídkové ceně
Předběžná nabídková cena včetně DPH 889 350,00 Kč 

Členové komise zkontrolovali soulad nabízeného zařízení s požadavky definovanými 
v zadávacích podmínkách a konstatuje, že všichni dodavatelé nabízí shodné zařízení 
a toto respektuje požadavky zadavatele. 

Nabízené ceny uchazeče č. 1 a 2 kopírují cenu předpokládanou, nabídka uchazeče 
č. 3 je nižší s minimálním rozdílem. Tento stav vede komisi k závěru, že o 
nabízených cenách je nutno s uchazeči dále jednat. Jelikož zadavatel původně 
předpokládal, že jednání proběhne bezprostředně po podání nabídek, avšak 
vzhledem ke skutečnosti, že žádný zájemce se k jednání nedostavil, jednání se 
neuskutečnilo. Komise proto vyzývá k jednání všechny zájemce, kteří podali 
předběžnou nabídku.
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4. TERMÍN, MÍSTO A OBSAH JEDNÁNÍ

4.1. TERMÍN A MÍSTO JEDNÁNÍ

Jednání s uchazeči se uskuteční 3. 1. 2014 ve 13:00 hod. v sídle zadavatele RÚ Hrabyně, 
zasedací místnost 6.NP lůžkové části budovy. 

4.2. OBSAH JEDNÁNÍ 

Komise může se zájemci jednat o obsahu předložených předběžných nabídek, předmětu 
plnění, nabídkové ceně, obchodních podmínkách apod. Zájemci mohou navrhnout k jednání 
i jiná témata související s předmětem zakázky. Na závěr jednání bude dohodnut termín pro 
podání konečných nabídek. Každý z přítomných zájemců obdrží kopii protokolu o jednání.

4.3. ÚČAST NA JEDNÁNÍ

Jednání se za zájemce může zúčastnit pouze osoba oprávněná za zájemce jednat a 
podepisovat.  Pokud se jednání bude účastnit jiná osoba než statutární zástupce zájemce, 
předloží před zahájením jednání plnou moc, která ji opravňuje za zájemce jednat a uzavírat 
závazky. Jednání se za zadavatele zúčastní jím ustavená komise.

4.4. NEÚČAST NA JEDNÁNÍ

Pokud se zájemce jednacího řízení nezúčastní, bude tento k podání konečné nabídky 
vyzván písemně, přičemž jako přílohu výzvy obdrží kopii zápisu z jednání.
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