
Vyhodnocení  nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu – část 2 
Dodávky očních implantátů – nitroočních čoček v preloadovaném injekčním systému 2018  

 
 

VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: 

Dodávky očních implantátů – nitroočních čoček v 
preloadovaném injekčním systému 2018 – část 2 

Seznam doručených nabídek  
Číslo 

nabídky 
Obchodní firma/název/jméno, příjmení 

uchazeče/zájemce 
IČ/RČ/datum narození 

uchazeče/zájemce 
Datum a čas podání 

nabídky 

1. Medicontur CZ s.r.o. 02400758 1. 8. 2018, 10:00:00 

2. Videris s.r.o. 27189112 2. 8. 2018, 12:00:00 

 
Seznam posuzovaných nabídek 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
uchazeče/zájemce 

IČ/RČ/datum narození 
uchazeče/zájemce 

Výsledek posouzení 

1. Medicontur CZ s.r.o. 02400758 nevyhovuje 

2. Videris s.r.o. 27189112 vyhovuje 

 
Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 

Číslo 
nabídky 

Důvod pro vyřazení nabídky 

1. 
Nejedná se o nitrooční čočky preloadované v injekčním systému, ale o nitrooční čočky 
preloadované mimo injekční systém. 

 
Posouzení a hodnocení podaných nabídek provedla komise v souladu se způsobem hodnocení stanoveným 
ve výzvě k podání nabídek.  
 
Nabídkové ceny po e-aukci 

Nabídka č. 2 

Účastník  Videris s.r.o. 

Materiál – hydrofilní akrylát (kopolymer) – 
dvojitá haptika 

895 390,-Kč 

 

Bodové hodnocení nabídkových cen po e-aukci 

Nabídka č. 2 

Účastník  Videris s.r.o. 

Materiál – hydrofilní akrylát (kopolymer) – 
dvojitá haptika 

100 

 
Bodové hodnocení nabídek – kvalita 

Nabídka č. 2 

Účastník  Videris s.r.o. 

Materiál – hydrofilní akrylát (kopolymer) – 
dvojitá haptika 

100 

 
Celkové bodové hodnocení po e-aukci 

Nabídka č. 2 

Účastník  Videris s.r.o. 

Materiál – hydrofilní akrylát (kopolymer) – 
dvojitá haptika 

100 
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Pořadí nabídek po e-aukci 

Nabídka č. 2 

Účastník  Videris s.r.o. 

Pořadí 1 

 
Doporučení komise přijmout nejvýhodnější hodnocenou nabídku – tj. nabídku firmy Videris s.r.o. 
s nabídkovou cenou 895.390,-Kč vč. DPH za 680 ks očních implantátů – nitroočních čoček v preloadovaném 
injekčním systému, materiál – hydrofilní akrylát (kopolymer) – dvojitá haptika bylo schváleno  
dne  02.11. 2018. 
 
 
 Plzni dne 08.11.2018   …………………………….. 

  Vlasová Pavlína, Bc.  


