Oznámení o výběru dodavatele u veřejné zakázky pod označením
„Pořízení válcové výkonové zkušebny automobilů“
Název veřejného zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
Oprávněná osoba zadavatele
Profil zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele
Telefonní kontakt
E-mail

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta strojní
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
619 89 100
prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní
https://zakazky.vsb.cz/
Ing. Miroslav Jílek
+ 420 597 329 131
miroslav.jilek@vsb.cz

Vážení,
zadavatel rozhodl ve věci výše označené veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“),
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na dodávku válcové výkonové zkušebny automobilů.
Identifikační údaje účastníků jejichž nabídka byla hodnocena:
Č.

Účastník

Sídlo/Místo podnikání

IČ

1

HOMOLA, s.r.o.

Košuličova 763/43, Horní Heršpice, 619 00 Brno

46972757

2

Siems a Klein, spol. s r.o.

Jesenice, Krajní 1230, PSČ 25242

15268063

Výsledek hodnocení nabídek (pořadí nabídek):
Pořadí
1.
Vybraný
dodavatel
2.

Účastník

Hodnotící kritérium

Nabídková cena
Siems a Klein, spol. s r.o. Maximální výkon
Maximální výkon
Nabídková cena
HOMOLA, s.r.o.
Maximální výkon
Maximální výkon

Nabízená hodnota

na zadní nápravě
na přední nápravě
na zadní nápravě
na přední nápravě

3 951 216 Kč bez DPH
260 kW
260 kW
3 996 000 Kč bez DPH
260 kW
260 kW

Celkový
počet
bodů
100,00

99,22

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (Siems a Klein, spol. s r.o.) splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené
podmínky účastni v tomto zadávacím řízení.
Prokázání kvalifikace vybraného dodavatele v rámci posouzení nabídek vč. dokladů k jejímu prokázání:
Vybraný dodavatel
Siems a Klein, spol. s r.o.

Splnění základní způsobilosti

Profesní způsobilost – výpis
z obchodního rejstříku

Ano – čestné prohlášení ze dne
16.7.2019

Ano – výpis z obchodního rejstříku ze
dne 13.5.2019

Seznam významných dodávek vyhovující
požadavkům zadavatele

Vybraný dodavatel

Ano – seznam významných dodávek vč. jeho
upřesnění; významná dodávka:
Siems a Klein, spol. s r.o.

-

Válcová zkušebna výkonu MAHA LPS 3000
4x4, pro Stylbau, s.r.o., 06/2017, 2 312 tis.
Kč bez DPH

V Ostravě dne 30. července 2019
Digitálně podepsal

Ing. Miroslav Ing. Miroslav Jílek
Datum: 2019.07.30
Jílek
13:00:14 +02'00'

_______________________________
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek

Popis výrobků
vyhovující požadavkům
zadavatele
Ano –technický popis a
technický list nabízeného
zařízení

