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Vážení,

zadavatel dne 11. 3. 2020 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 přístrojů
u částí IV. a V. a zrušení částí I., II. a III.
Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí:
Část

Název části

I.

2D Liniový Laserový skener

II.

Laserové měřicí přístroje

III.

Konfokální systém měření s dvěma měřicími rozsahy

IV.

2D optický mikrometr

IV.

Stínový mikrometr

Část I. - 2D Liniový Laserový skener
Zadavatel část I. „2D Liniový Laserový skener“ veřejné zakázky zrušil, neboť ve stanovené lhůtě pro
podání nabídek nebyla podána pro tuto část žádná nabídka, tedy v této části zadávacího řízení není
žádný účastník.
Část II. - Laserové měřicí přístroje
Zadavatel část II. „Laserové měřicí přístroje“ veřejné zakázky zrušil, neboť ve stanovené lhůtě pro
podání nabídek nebyla podána pro tuto část žádná nabídka, tedy v této části zadávacího řízení není
žádný účastník.
Část III. - Konfokální systém měření s dvěma měřicími rozsahy
Zadavatel část III. „Konfokální systém měření s dvěma měřicími rozsahy“ veřejné zakázky zrušil,
neboť v této části (po vyloučení jediného účastníka pro nesplnění zadávacích podmínek) není žádný
účastník.
Část IV. - 2D optický mikrometr
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla pro část IV. doručena:
Č.
1

Účastník
Keyence International
(Belgium) NV/SA

Sídlo/Místo podnikání
Bedrijvenlaan 5, 2800 Malines, Belgické království

IČ
BE
0826.207.990

Výsledek hodnocení nabídek – výběr dodavatele:
Komise dle § 122 odst. 2. zákona neprovedla hodnocení, neboť v této části zadávacího řízení je jediný
účastník.
Vybraným dodavatelem pro část IV. je Keyence International (Belgium) NV/SA.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 330 523,00 Kč bez DPH.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v této části nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (Keyence International (Belgium) NV/SA) splnil veškeré zákonné a zadavatelem
stanovené podmínky účastni v této části zadávacího řízení.
Část V. - Stínový mikrometr
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla pro část IV. doručena:
Č.
1

Účastník
Keyence International
(Belgium) NV/SA

Sídlo/Místo podnikání
Bedrijvenlaan 5, 2800 Malines, Belgické království

IČ
BE
0826.207.990

Výsledek hodnocení nabídek – výběr dodavatele:
Komise dle § 122 odst. 2. zákona neprovedla hodnocení, neboť v této části zadávacího řízení je jediný
účastník.
Vybraným dodavatelem pro část V. je Keyence International (Belgium) NV/SA.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 118 462,00 Kč bez DPH.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v této části nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (Keyence International (Belgium) NV/SA) splnil veškeré zákonné a zadavatelem
stanovené podmínky účastni v této části zadávacího řízení.
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