Vysoká škola báňská – Technická uni verzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava -Poruba

Písemná zpráva zadavatele
(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon))

Název zakázky: Modul dovybavení laboratoře s řídícím softwarem
(dále také VZ)
Evidenční číslo zakázky: Z2019-002005
1. Zadavatel:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
(dále také zadavatel)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
61989100
CZ61989100
prof. Ing. Stanislavem Mišákem, Ph.D. – ředitelem Centra ENET

Plnění z této veřejné zakázky bude financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Název projektu: „Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií“
Reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
1. Předmět veřejné zakázky
dodávka systémů měření, regulace, chlazení, včetně požadovaného příslušenství ke stávající laboratorní
technologii.
2. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ
3 438 000 Kč bez DPH ( 4 159 980 Kč s DPH)
3. Druh zadávacího řízení
VZ byla zadávána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
4. Označení účastníků zadávacího řízení
Účastník E1: TEMEX spol. s r.o., se sídlem Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice,
IČ: 42767873.
5. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení
Nebyl vyloučen žádný účastník.

6. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru
Dodavatel TEMEX, spol. s r.o., byl jediným účastníkem zadávacího řízení, jeho nabídka byla zcela
v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými zadavatelem.
7. Označení poddodavatele/ů
Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem
Nepoužito.
9. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění
Nepoužito.
10. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu
Nepoužito.
11. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
12. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků
Dodavatelům byla poskytnuta možnost podání nabídky pouze v elektronické podobě.
13. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření
U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.
14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části
Nejedná se o nadlimitní VZ.
15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3
ZZVZ
Zadavatel nepoužil postup dle § 78 zákona.
V Ostravě,
prof. Ing. Stanislav
Mišák, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. Ing.
Stanislav Mišák, Ph.D.
Datum: 2019.01.24 14:02:34 +01'00'

…………………………
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel Centra ENET
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Digitálně podepsal Ing. Marcela
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