Oznámení o výběru dodavatele u veřejné zakázky pod označením
„Diagnostický výukový systém pro stanoviště elektroniky“
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
elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
619 89 100
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a
informatiky
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 na dodávku přístrojů.
Identifikační údaje účastníků jejichž nabídka byla hodnocena:
Č.

Účastník

Sídlo/Místo podnikání

IČ

1

RC společnost s r.o. přístroje pro vědu
a vzdělání

Cholupická 997/38, Kamýk, 142 00 Praha 4

00542083

2

FLAME System s.r.o.

Dr. Maye 468/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

26846888

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

Účastník
RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdělání
FLAME System s.r.o.

Nabídková cena bez DPH
2 998 400,00 Kč
3 089 000,00 Kč

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v této části nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdělání) splnil veškeré zákonné a zadavatelem
stanovené podmínky účastni v tomto zadávacím řízení.
Prokázání kvalifikace vybraného dodavatele v rámci posouzení nabídek:
Vybraný dodavatel

Základní způsobilost

Profesní způsobilost výpis z obchodního
rejstříku

RC společnost s r.o. přístroje
pro vědu a vzdělání

Splnění (ANO/NE): ANO
Dle § 74 odst. 1. písm. a) ZZVZ Výpisy z evidence
rejstříku trestů (bez záznamů) pro: Vybraného
dodavatele ze dne 30.1.2020, Členy statutárního
orgánu ze dne 31.1.2020 resp. 4.2.2020
Dle § 74 odst. 1. písm. b) ZZVZ
Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vystavené
FÚ pro HMP, ze dne 6.2.2020, Pro spotřební daň čestné
prohlášení, ze dne 11.2.2020
Dle § 74 odst. 1. písm. c) ZZVZ Čestné prohlášení, ze
dne 11.2.2020
Dle § 74 odst. 1. písm. d) ZZVZ Potvrzení o neexistenci
nedoplatků vystavené PSSZ, ze dne 5.2.2020
Dle § 74 odst. 1. písm. e) ZZVZ Výpis z obchodního
rejstříku, ze dne 30.1.2020

Ano – Výpis z obchodního
rejstříku, ze dne 30.1.2020

Seznam významných dodávek vyhovující
požadavkům zadavatele

Vybraný dodavatel

Popis výrobků vyhovující
požadavkům zadavatele

Ano – dokument „Seznam významných dodávek
obdobného charakteru poskytnutých za posledních 5
let ve finačním rozsahu alespoň 500 tis. Kč bez DPH“
a faktury a dodací listy referenčních jednotlivých
dodávek:
- Modernizace elektrotechnické laboratoře, pro
Střední škola automobilní a informatiky, 12/2019,
967 tis. Kč bez DPH
RC společnost s r.o. přístroje
pro vědu a vzdělání

- RC výukový systém, pro Vysoká škola báňská - TU
Ostrava, 08/2019, 514 tis. Kč bez DPH
- Dodávka pěti výukových systémů rc2000, pro
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně
30, p. o., 04/2019, 799 tis. Kč bez DPH
- MoVI - FAI - dodávky výukové infrastruktury, pro
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 12/2018, 1 592 tis.
Kč bez DPH
- Výukový modulární systém pro výuku
elektrotechnických předmětů, Střední průmyslová
škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320,
07/2018, 1 999 tis. Kč bez DPH

V Ostravě dne 18. února 2020
Digitálně podepsal
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