PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky: Ochranné masky k DP vč. klíčovacích jednotek
Identifikační údaje zadavatele:
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČ zadavatele: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátcem)
Sídlo zadavatele: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: plk. Ing. Zdeněk Nytra, krajský ředitel
Předmět veřejné zakázky:
Dodání 120 kusů ochranných masek k dýchacím přístrojům Dräger PSS 7000 s integrovaným
zařízením včetně 120 kusů klíčovacích jednotek.
Zvolený druh zadávacího řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona
Cena sjednaná ve smlouvě:
3 895 171,- Kč vč. DPH
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Dräger Safety s.r.o., Pod Sychrovem I-64/čp.1392, 101 00 Praha 10, IČ: 26700778
Odůvodnění výbě ru ne jvhodnější nabídky:
Uchazeč č.1 Dräger Safety s.r.o. podal nabídku, která splňuje všechny požadavky zadavatele
uvedené v písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění a v zadávací
dokumentaci. Uchazeč prokázal kvalifikační předpoklady. Dále uchazeč předložil řádně
podepsaný návrh smlouvy, který splňuje všechny minimální požadavky zadavatele na obsah
smlouvy dle zadávací dokumentace.
Hodnotící kritéria v souladu s ust. § 34 odst. 2 písm. i) zákona nejsou stanovena, neboť
veřejná zakázka je zadávána jedinému zájemci.
Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím s ubdodavatele:
---------Identifikační údaje všech uchazečů a je jich nabídková cena:
Uchazeč č. 1:
Obchodní firma: Dräger Safety s.r.o.
Sídlo: Pod Sychrovem I-64/čp.1392, 101 00 Praha 10
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 26700778
Nabídková cena: 3 895 171,- vč. DPH

Identifikační údaje záje mců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění je jich vyloučení, popřípadě identifikační údaje záje mců, je ž nebyli vyzváni
k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této
skutečnosti:
---------Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu:
---------Důvod použití soutě žního dialogu, jednacího říze ní s uve řejněním či jednacího řízení bez
uveře jnění:
Ochranná maska FPS 7000 com plus - výrobce dýchacích přístrojů Dräger, které jsou
používány jednotkami HZS MSK, dodává k jednotlivým modelovým řadám pro bezpečné
používání ochranné masky vlastní produkce a nedoporučuje z důvodu bezpečnosti a
kompatibility dýchacího přístroje a ochranné masky použití ochranných masek jiných
výrobců dýchací techniky.
Klíčovací jednotka SAVOX C-C500 MPM - uvedené klíčovací jednotky jsou schválené
výrobcem komunikačních masek pro použití s výše uvedenou maskou a jsou plně
kompatibilní s přenosnými digitálními radiostanicemi TPH700 JUPITER používanými u HZS
MSK v digitální radiokomunikační síti PEGAS MV ČR.
Důvod zrušení zadávacího řízení:
-----------

Dne: 20. prosince 2012

Zpracoval:

Markéta Cimalová

……………………..………..

Schválil:

plk. Ing. Zdeněk Nytra, krajský ředitel

…………………..…………..

