
ZPRÁV A O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
podle zákona 13 7 /2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 

1. Veřejná zakázka : „Dodávka ultrazvukových přístrojů střední velikosti pro RTG" 

2. Zadavatel : Poliklinika Prosek a.s. 
Lovosická 40/440, Praha 9 
IČ: 28495306 
jednající : ing.Jiří Dufek, předseda představenstva 

3. Seznam posuzovaných nabídek 

nabídka č. l : HOSPIMED, spol.s.r.o. 
se sídlem :Malešická 2251/51, Praha 3 
IČ : 00676853 
DIČ: 00686853 

nabídka č.2 : Audioscan, spol.s.r.o. 
se sídlem : Oldřichova 107 /50, Praha 2 
IČ : 40615421 
DIČ : 40615421 

4. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny . 

Ze zadávacího řízení nebyly vyloučeny žádné nabídky. 

5. Způsob hodnocení nabídek včetně odůvodnění. 

Komise hodnotila nabídky uchazečů č. 1 a č . 2. z hlediska ekonomické výhodnosti 
v souladu s následujícími kritérií seřazenými v sestupném pořadí dle stupně významu 
s bodovým ohodnocením, které jim zadavatel přisuzuje. Nejvýhodnější nabídkou je 
nabídka dle nejvyššího ohodnoceného počtu bodů, a to vynásobeném váhy jednotlivých 
kritérií s počtem přidělených bodů k tomuto kritériu. 

1. Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 
2. Technická úroveň systému 
3. Délka záruční doby v měsících 
4. Pozáruční servisní podmínky v Kč bez DPH 

váha 50 % 
váha 30 % 
váha 10 % 
váha 10 % 

Hodnocení nabídek bylo hodnoceno dle čl. 16. Výzvy k podání nabídky ze dne 20.12.2011. 
Komise stanovila a přidělila body dle předem daných kritérií, 

Kriterium č. 1 - přiděleno 100 bodů spol. HOSPIMED 
87,17 bodů spol. Audioscan 

Kritérium č. 2 - přiděleno bodové hodnocení dle nečíselného ohodnocení nabídek. 
Audioscan 100 bodů, 
HOSPIMED 74 bodů (průměrná hodnota) 

Kritérium č. 3 - přiděleno 100 bodů spol.HOSPIMED 
86,6 bodů spol. Audioscan 

kritérium č . 4 - přiděleno 100 bodů spol Audioscan 
50,4 bodů spol. HOSPIMED 



Přidělené body byly násobeny vahou příslušného kritéria. 
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek stanovila hodnotící komice 

pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. 

Výsledek hodnocení : nabídka č. 1 HOSPIMED celkem 87,24 bodů 
nabídka č. 2 Audioscan celkem 92,245 bodů 

6. Výsledek hodnocení - pořadí nabídek 

1. Audioscan spol. s.r.o. 

2. HOSPIMED spol. s.r.o. 

7. Složení hodnocené komise a podpisy členů 

ing. Jiří Dufek 

MUDr.Jana Bláhová 

Vlastimil Nytra 14.2.2012 .... .. .. . .............. . 

l~Wi-~~ 14.2.2012„„ „ „ .. „„„„„ . ... . . „. „. „ „„„.„ Martina Mačáková 

MUDr.Eva Moravcová 14.2.2012 .. . .. ... /.y .............. ...... . 
8. Předání zprávy zadavateli. 

Zpráva byla předána zadavateli v zastoupení ing.Jiřím Dufkem dne 14.2.2012 

V Praze dne 14.2.2012 


