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ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1. Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na přístrojové a technické 
vybavení pro pacienty s těžším postižením, 
zejména po CMP v RÚ Hrabyně

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 347374
1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název: Rehabilitační ústav Hrabyně
Sídlo: Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně
IČ: 00601233

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky byla dodávka a instalace přístrojového a technického vybavení 
pro pacienty s těžším postižením, zejména po cévní mozkové příhodě (dále CMP) pro 
zadavatele RÚ Hrabyně. Jedná se o dodávku a instalaci: 
- Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci (1ks); 
- Dynamický-bezmotorový chodník pro cvičení rovnováhy chůze (1ks); 
- Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím (95 ks). 
Součástí předmětu veřejné zakázky bylo kromě výše uvedené dodávky:

a) instalace, která bude prováděna v souladu se zákonem 123/20050 Sb., všeobecně 
uznávanými technickými pravidly a předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, 

b) uvedení do provozu, 
c) instruktáž (školení) obslužného personálu,
d) český návod k obsluze opatřený značkou CE a číslem notifikované osoby,
e) doprava na místo určení (DDP dle INCOTERMS 2010),
f) následný servis po celou dobu záruční lhůty.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 3 části dle §98 zákona č.137/2006 Sb.:
část 1) Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci
část 2) Dynamický-bezmotorový chodník 
část 3) Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím
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3. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – ČÁST 2

Zakázka byla zrušena před stanovením celkové ceny pro část 2 veřejné zakázky.

4. ZDŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ČÁSTI 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel v souladu s ustanovením § 84 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách (dále jen zákon) rozhodl o tom, že zadávací řízení ruší v části 2 veřejné 
zakázky, protože ve stanovené lhůtě nebyly na tuto část podány žádné nabídky.

Brno dne 6. 11. 2013
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