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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

 

Zadavatel:   Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 

Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha 2 

IČO: 00024341 

(dále také jen „zadavatel“) 

 

Veřejná zakázka: „Dodávky očkovací látky proti virové hepatitidě B k provedení 
zvláštního očkování podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v letech 2021 až 2023“, 

zadávaná v otevřeném řízení, byla uveřejněna na profilu 
zadavatele na adrese 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ 

dne 30. 7. 2021 s lhůtou pro podání nabídek do 30. 8. 2021 

                                (dále jen „VZ“) 

 

Zadavatel veřejné zakázky, Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, IČ: 00024341, tímto oznamuje, že vítěznou 
nabídkou se stala nabídka společnosti: 

 

Avenier a.s. 

Bidláky 837/20, 639 00 Brno - Štýřice  

IČO: 262 60 654 
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Odůvodnění: 

Zadavatel hodnotil celkem 2 nabídky, přičemž na základě hodnocení vybral ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku, kterou byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za 1 dávku 
očkovací látky, tou byla nabídka dodavatele: 

 Avenier a.s., IČO: 26260654, se sídlem Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice 

Zadavatel postupoval v souladu se zadávací dokumentací a provedl posouzení splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek. Výsledek hodnocení 
nabídek je uveden ve Zprávě o hodnocení nabídek, která je přílohou tohoto oznámení 
o výběru dodavatele.  

 

Doklady předložené vybraným dodavatelem k prokázání základní způsobilosti: 

- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve vztahu k § 74 ZZVZ 

Doklady předložené vybraným dodavatelem k prokázání profesní způsobilosti: 

- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve vztahu k § 77 odst. 1 a odst. 2 
písm. a) ZZVZ 

- Rozhodnutí SÚKL o povolení k distribuci léčivých přípravků ve vztahu k § 77 odst. 2 
písm. c) ZZVZ 

Doklady předložené vybraným dodavatelem k prokázání technické kvalifikace 

- Rozhodnutí SÚKL o registraci léčivého přípravku – ENGERIX-B 20 MCG inj.s,  

- Příbalová informace pro uživatele v českém jazyce 

- Souhrn údajů o přípravku - SPC přípravku (Summary of Product Characteristic) 
k nabízenému přípravku 

 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek 

 

Poučení: 

Dodavatel je oprávněn podat podle § 241 ZZVZ námitky. Námitky musí být Zadavateli 
doručeny podle § 242 odst. 2 zákona do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. 

 
 

S pozdravem 

Mgr. Jan Bačina 

(podepsáno elektronicky) 
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