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Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce

„Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče
při mimořádných událostech s využitím i pro poskytování
zdravotní péče v běžném provozu“
Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na
služby, zadávané podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona, vyhotovil tuto písemnou
zprávu.
a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě;
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodiky postupů třídění pacientů při poskytování
přednemocniční neodkladné péče a nemocniční neodkladné péče při hromadném postižení
osob s účelem zkrácení času pobytu pacienta v místě události a urychlení odborného
ošetření, se zohledněním mezinárodně používaných postupů. Při třídění musí být zohledněny
faktory jako např. zkušenost personálu, informovanost o typu poranění, informace o
dostupných silách a prostředcích.
Celková cena předmětu plnění sjednána ve smlouvě;
3 174 000,- Kč bez DPH
Smluvní závazek byl uzavřen dne 10. května 2016
b) zvolený druh zadávacího řízení;
Veřejná zakázka byla zadána dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) otevřené podlimitní řízení.
c) identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele;
Obchodní firma:
Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo:
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO, DIČ: 61989592, CZ61989592
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Nabídka uchazeče splnila všechny podmínky a požadavky stanovené zákonem a
zadavatelem, a byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Žádná část veřejné zakázky nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.
d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkovou cenu;
Společná nabídka dvou uchazečů;
1) Ostravská univerzita v Ostravě
2) ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
Lékařská fakulta
Švabinského 1749/19
Dvořákova 7
702 00 Moravská Ostrava
Ostrava 701 03
IČO 28614950
IČO 61988987
Nabídková cena: 2 700 000,-Kč bez DPH.
e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců,
jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti;
Žádný uchazeč nebyl vyloučen.
f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení;
Žádný uchazeč z uvedeného důvodu nebyl vyloučen.
g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení
bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita;
Taková možnost nebyla využita.
h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno;
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
Za zadavatele
JUDr. Petr NOVÁK, Ph.D.
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