Uveřejnění
na
profilu
zadavatele
v souladu s ustanovením čl. 12.5 Výzvy
k podání nabídky

Oznámení o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku
„Laboratorní zdroje a diferenciální sondy“

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
61989100
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc., děkan Fakulty
elektrotechniky a informatiky
https://zakazky.vsb.cz
Mgr. Marcel Pobořil
+ 420 597 329 211
marcel.poboril@vsb.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením čl. 12.5 Výzvy k podání nabídky a čl. 12.3.7 odst. 5) Pravidel pro
žadatele a příjemce – obecná část, verze 5 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
oznamuje všem účastníkům výběrového řízení (dále jen „účastník“), že dne 8. 10. 2020 rozhodl o výběru
dodavatele pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena:
Číslo
nabídky

1

Účastník

H TEST a.s.

Sídlo/Místo podnikání

Praha 5, Na Hřebenkách 1206/25,
PSČ 15000

IČ

25784480

Odůvodnění:
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost byla hodnocena
podle nejnižší nabídkové ceny. Nejlépe je hodnocena nabídková cena, která je nejnižší v rámci všech
hodnocených nabídek.
Při hodnocení nabídkové ceny byla rozhodná její celková výše v Kč bez DPH za celý předmět plnění
veřejné zakázky uvedená v návrhu kupní smlouvy. Pořadí nabídek bylo sestaveno vzestupně od nejnižší
po nejvyšší nabídkovou cenu.
Výsledek hodnocení nabídek
Jelikož je ve výběrovém řízení jediný účastník H TEST a.s., resp. ostatní účastníci byli zadavatelem
vyloučeni, byl účastník H TEST a.s. vybrán bez provedení hodnocení.
Nabídková cena účastníka H TEST a.s.: 108.434,70 Kč bez DPH

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek:
Zadavatel z účasti ve výběrovém řízení vyloučil účastníky TECTRA a.s. a MICRONIX, spol. s r.o. z důvodu
nesplnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách, resp. neprokázání splnění
kvalifikace.
Vybraný dodavatel H TEST a.s. splnil veškeré zadavatelem stanovené podmínky účasti v tomto
výběrovém řízení.
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