Oznámení o výběru dodavatele u veřejné zakázky pod označením
„Materiál a příslušenství pro optické přístroje“
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. Robert Čep, 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 na dodávky přístrojů u všech částí této veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části:
Část

Název části

I.

Objektivy a příslušenství pro průmyslové kamery

II.

Materiál a příslušenství k optickému stolu

III.

Objektiv termovizní kamery

IV.

Příslušenství k řídicímu systému Newport XPS

Část I. - Objektivy a příslušenství pro průmyslové kamery
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla pro část I. hodnocena:
Č.
3

Účastník
ATEsystem s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání
Studentská 6202/17, Poruba, 708 00
Ostrava

IČ
01392042

Výsledek hodnocení nabídek (pořadí nabídek):
Zadavatel dle § 122 odst. 2. zákona neprovedl hodnocení, neboť v této části zadávacího řízení je
jediný účastník.
Vybraným dodavatelem pro část I. je ATEsystem s.r.o.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 82 900,00 Kč bez DPH.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v této části nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (ATEsystem 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
ATEsystem s.r.o.

Popis výrobků vyhovující požadavkům zadavatele
Ano – vyplněná technická příloha (příloha 1a) Výzvy k podání nabídek)

Část II. - Materiál a příslušenství k optickému stolu
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla pro část II. hodnocena:
Č.
2

Účastník
MIT, spol. s r. o.

Sídlo/Místo podnikání
Praha 4, Klánova 71/56, PSČ 14700

IČ
46348395

Výsledek hodnocení nabídek (pořadí nabídek):
Zadavatel dle § 122 odst. 2. zákona neprovedl hodnocení, neboť v této části zadávacího řízení je
jediný účastník.
Vybraným dodavatelem pro část II. je MIT, spol. s r. o.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 161 000,00 Kč bez DPH.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v této části nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (MIT, spol. 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
MIT, spol. s r. o.

Popis výrobků vyhovující požadavkům zadavatele
Ano – vyplněná technická příloha (příloha 1b) Výzvy k podání nabídek)

Část III. - Objektiv termovizní kamery
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla pro část III. hodnocena:
Č.
1

Účastník
Blue Panther s.r.o.

Sídlo/Místo podnikání
Novodvorská 994/138, Braník, 142 00
Praha 4

IČ
45272441

Výsledek hodnocení nabídek (pořadí nabídek):
Zadavatel dle § 122 odst. 2. zákona neprovedl hodnocení, neboť v této části zadávacího řízení je
jediný účastník.
Vybraným dodavatelem pro část III. je Blue Panther s.r.o.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 34 000,00 Kč bez DPH.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v této části nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (Blue Panther 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
Blue Panther s.r.o.

Popis výrobků vyhovující požadavkům zadavatele
Ano – vyplněná technická příloha (příloha 1c) Výzvy k podání nabídek)

Část IV. - Příslušenství k řídicímu systému Newport XPS
Identifikační údaje účastníka jehož nabídka byla pro část IV. hodnocena:
Č.
2

Účastník

Sídlo/Místo podnikání

MIT, spol. s r. o.

Praha 4, Klánova 71/56, PSČ 14700

IČ
46348395

Výsledek hodnocení nabídek (pořadí nabídek):
Zadavatel dle § 122 odst. 2. zákona neprovedl hodnocení, neboť v této části zadávacího řízení je
jediný účastník.
Vybraným dodavatelem pro část IV. je MIT, spol. s r. o.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 38 400,00 Kč bez DPH.
Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel v této části nevyloučil žádného účastníka.
Vybraný dodavatel (MIT, spol. 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
MIT, spol. s r. o.

Popis výrobků vyhovující požadavkům zadavatele
Ano – vyplněná technická příloha (příloha 1d) Výzvy k podání nabídek)

V Ostravě dne 4. 6. 2020

Ing.
Miroslav
Jílek
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specialista veřejných zakázek

