Oznámení o výběru dodavatele u veřejné zakázky pod označením
„Pořízení vývojového SW vč. podpory“
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 dodavatelů a uzavření smluv.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části:
Část

Název části
Licence a podpora vývojového software pro mikrokontroléry řady
ARM
Licence a podpora vývojového software pro .NET Framework vč.
CAD

I.
II.

Část I. - Licence a podpora vývojového software pro mikrokontroléry řady ARM
Identifikační údaje účastníků jejichž nabídka byla doručena:
Č.

Účastník

Sídlo/Místo podnikání

1

Computer Controls SK s.r.o.

Zamarovská 229, Zamarovce 911 05,
Slovenská republika

3

MICROLAND spol. s r.o.

Slavětínská 9, Klánovice, 190 14 Praha 9

IČ
SK 51132605
16191889

Výsledek hodnocení nabídek – výběr dodavatele:
Kritériem pro zadání části I. této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena za celý její předmět.
Při hodnocení nabídkové ceny byla rozhodná její celková výše v Kč bez DPH, uvedená v návrhu
smlouvy (v čl. III. odst. 1).
Pořadí nabídek je následující:
Pořadí

Účastník

Nabídková cena bez DPH

1.
vybraný MICROLAND spol. s r.o.
dodavatel
2.

Computer Controls SK s.r.o.

497 890,00 Kč
517 146,00 Kč

Vybraným dodavatelem pro část I. je MICROLAND spol. s r.o.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v této části nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (MICROLAND spol. s r.o.) splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené
podmínky účastni v tomto zadávacím řízení.

Část II. - Licence a podpora vývojového software pro .NET Framework vč. CAD
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla doručena:
Č.

Účastník

Sídlo/Místo podnikání

1

D A Q U A S spol. s r.o.

Praha 2, Anny Letenské 34/7

IČ
14616947

Výsledek hodnocení nabídek – výběr dodavatele:
Zadavatel dle § 122 odst. 2. zákona neprovedla hodnocení, neboť v této části zadávacího řízení je
jediný účastník.
Vybraným dodavatelem pro část II. je D A Q U A S spol. s r.o.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 154 372,00 Kč bez DPH.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v této části nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (D A Q U A S
spol. s r.o.) splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené
podmínky účastni v tomto zadávacím řízení.
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