Oznámení o výběru dodavatele u veřejné zakázky pod označením
„Dodávka laboratorních stanic pro procesní inženýrství“
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 materiálově-technologická
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
619 89 100
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., děkanka Fakulty materiálovětechnologické
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 5 částí:
Část

Název části

I.

Tlakové ztráty při proudění tekutiny potrubím

II.

Charakteristika čerpadla

III.

Extrakce

IV.

Difuze v kapalinách a plynech

V.

Chemické reaktory

Část I. - Tlakové ztráty při proudění tekutiny potrubím
Identifikační údaje účastníků jejichž nabídka byla pro tuto část doručena:
Č.

Účastník

Sídlo/Místo podnikání

IČ

1

HELAGO-CZ, s.r.o.

Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové

25963961

2

4Jtech s.r.o.

Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5

04628527

Výsledek hodnocení nabídek – výběr dodavatele:
Pořadí nabídek je následující:
Pořadí
1.
vybraný
dodavatel
2.
*-

Účastník
4Jtech s.r.o.
HELAGO-CZ, s.r.o.

Hodnotící kritérium
Nabídková cena
Počet vzorových úloh
Nabídková cena
Počet vzorových úloh

Hodnota
390 000,00 Kč bez DPH
5
438 800,00 Kč bez DPH
5*

Počet bodů
100,00
92,22

pokud účastník nabídl počet vzorových úloh vyšší než je maximální hodnotitelný počet (5), byl v souladu se
zadávacími podmínkami hodnocen maximální hodnotitelný počet (5).

Vybraným dodavatelem pro část I. je 4Jtech s.r.o.

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (4Jtech s.r.o.) splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené podmínky účastni
v tomto zadávacím řízení.
Prokázání kvalifikace vybraného dodavatele v rámci posouzení nabídek:
Vybraný
dodavatel

Seznam významných dodávek vyhovující požadavkům
zadavatele

Popis výrobků vyhovující
požadavkům zadavatele

Ano:
- Stanoviště pro měření charakteristik vodních a vzduchových
výměníků, pro Škoda Auto a.s., 03/17-08/18, 448 tis. Kč bez DPH
4Jtech s.r.o.

Ano – vyplněná technická
příloha Výzvy a technických
popis nabízeného zařízení

- Návrh a výroba kalibrační stanice palivových průtokoměrů, pro GE
Aviation, 01/19, 570 tis. Kč bez DPH
- Stanoviště pro měření statických parametrů leteckých vrtulí, pro
Mejzlík Propellers s.r.o., 11/18-02/19, 386 tis. Kč bez DPH

Část II. - Charakteristika čerpadla
Identifikační údaje účastníků jejichž nabídka byla pro tuto část doručena:
Č.

Účastník

Sídlo/Místo podnikání

IČ

1

HELAGO-CZ, s.r.o.

Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové

25963961

2

4Jtech s.r.o.

Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5

04628527

Výsledek hodnocení nabídek – výběr dodavatele:
Pořadí nabídek je následující:
Pořadí
1.
vybraný
dodavatel
2.
*-

Účastník
4Jtech s.r.o.
HELAGO-CZ, s.r.o.

Hodnotící kritérium
Nabídková cena
Počet vzorových úloh
Nabídková cena
Počet vzorových úloh

Hodnota

Počet bodů

288 200,00 Kč bez DPH
5*
324 990,00 Kč bez DPH
5

100,00
92,08

pokud účastník nabídl počet vzorových úloh vyšší než je maximální hodnotitelný počet (5), byl v souladu se
zadávacími podmínkami hodnocen maximální hodnotitelný počet (5).

Vybraným dodavatelem pro část II. je 4Jtech s.r.o.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (4Jtech s.r.o.) splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené podmínky účastni
v tomto zadávacím řízení.
Prokázání kvalifikace vybraného dodavatele v rámci posouzení nabídek:
Vybraný
dodavatel

Seznam významných dodávek vyhovující požadavkům
zadavatele

Popis výrobků vyhovující
požadavkům zadavatele

Ano:
- Stanoviště pro měření charakteristik vodních a vzduchových
výměníků, pro Škoda Auto a.s., 03/17-08/18, 448 tis. Kč bez DPH
4Jtech s.r.o.

- Návrh a výroba kalibrační stanice palivových průtokoměrů, pro GE
Aviation, 01/19, 570 tis. Kč bez DPH
- Stanoviště pro měření statických parametrů leteckých vrtulí, pro
Mejzlík Propellers s.r.o., 11/18-02/19, 386 tis. Kč bez DPH

Ano – vyplněná technická
příloha Výzvy a technických
popis nabízeného zařízení

Část III. - Extrakce
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla pro tuto část doručena:
Č.

Účastník

1

HELAGO-CZ, s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání
Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové

IČ
25963961

Výsledek hodnocení nabídek – výběr dodavatele:
Komise dle § 122 odst. 2. zákona neprovedla u této části hodnocení, neboť v této části zadávacího
řízení je jediný účastník.
Vybraným dodavatelem pro část III. je HELAGO-CZ, s.r.o.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 977 400,00 Kč bez DPH.
Počet vzorových úloh je 4.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (HELAGO-CZ, s.r.o.) splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené podmínky
účastni v tomto zadávacím řízení.
Prokázání kvalifikace vybraného dodavatele v rámci posouzení nabídek:
Vybraný
dodavatel

Seznam významných dodávek vyhovující požadavkům
zadavatele

Popis výrobků vyhovující
požadavkům zadavatele

Ano:
- Dodávka laboratorních zařízení pro SP Aplikovaná
elektrotechnika, pro Univerzita Pardubice, 01/18, 717 tis. Kč
bez DPH
HELAGO-CZ, s.r.o.

- Laboratorní pracoviště pro výuku (laboratorní úlohy), pro
České vysoké učení technické v Praze, 11/18, 1 140 tis. Kč bez
DPH

Ano – vyplněná technická
příloha Výzvy a technických
popis nabízeného zařízení

- Zařízení pro výrobu kapalných biopaliv, pro České vysoké
učení technické v Praze, 12/18, 3 150 tis. Kč bez DPH

Část IV. - Difuze v kapalinách a plynech
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla pro tuto část doručena:
Č.

Účastník

1

HELAGO-CZ, s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání
Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové

IČ
25963961

Výsledek hodnocení nabídek – výběr dodavatele:
Komise dle § 122 odst. 2. zákona neprovedla u této části hodnocení, neboť v této části zadávacího
řízení je jediný účastník.
Vybraným dodavatelem pro část IV. je HELAGO-CZ, s.r.o.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 313 200,00 Kč bez DPH.
Počet vzorových úloh je 2.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (HELAGO-CZ, s.r.o.) splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené podmínky
účastni v tomto zadávacím řízení.

Prokázání kvalifikace vybraného dodavatele v rámci posouzení nabídek:
Vybraný
dodavatel

Seznam významných dodávek vyhovující požadavkům
zadavatele

Popis výrobků vyhovující
požadavkům zadavatele

Ano:
- Dodávka laboratorních zařízení pro SP Aplikovaná
elektrotechnika, pro Univerzita Pardubice, 01/18, 717 tis. Kč
bez DPH
HELAGO-CZ, s.r.o.

- Laboratorní pracoviště pro výuku (laboratorní úlohy), pro
České vysoké učení technické v Praze, 11/18, 1 140 tis. Kč bez
DPH

Ano – vyplněná technická
příloha Výzvy a technických
popis nabízeného zařízení

- Zařízení pro výrobu kapalných biopaliv, pro České vysoké
učení technické v Praze, 12/18, 3 150 tis. Kč bez DPH

Část V. - Chemické reaktory
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla pro tuto část doručena:
Č.

Účastník

1

HELAGO-CZ, s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání
Kladská 1082/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové

IČ
25963961

Výsledek hodnocení nabídek – výběr dodavatele:
Komise dle § 122 odst. 2. zákona neprovedla u této části hodnocení, neboť v této části zadávacího
řízení je jediný účastník.
Vybraným dodavatelem pro část V. je HELAGO-CZ, s.r.o.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 1 036 380,00 Kč bez DPH.
Počet vzorových úloh je 20.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (HELAGO-CZ, s.r.o.) splnil veškeré zákonné a zadavatelem stanovené podmínky
účastni v tomto zadávacím řízení.
Prokázání kvalifikace vybraného dodavatele v rámci posouzení nabídek:
Vybraný
dodavatel

Seznam významných dodávek vyhovující požadavkům
zadavatele

Popis výrobků vyhovující
požadavkům zadavatele

Ano:
- Dodávka laboratorních zařízení pro SP Aplikovaná
elektrotechnika, pro Univerzita Pardubice, 01/18, 717 tis. Kč
bez DPH
HELAGO-CZ, s.r.o.

- Laboratorní pracoviště pro výuku (laboratorní úlohy), pro
České vysoké učení technické v Praze, 11/18, 1 140 tis. Kč bez
DPH
- Zařízení pro výrobu kapalných biopaliv, pro České vysoké
učení technické v Praze, 12/18, 3 150 tis. Kč bez DPH

V Ostravě dne 20. února 2020

Ing.
Miroslav
Jílek

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Jílek
Datum: 2020.02.20
09:37:29 +01'00'

_______________________________
Ing. Miroslav Jílek
specialista veřejných zakázek

Ano – vyplněná technická
příloha Výzvy a technických
popis nabízeného zařízení

