= Účastníci veřejné zakázky =
Valašské Meziříčí 19. února 2018
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Identifikace veřejné zakázky:
Název:
Dodávka seismické registrační aparatury
Název projektu:
Distribuovaný systém observatorních a terénních měření
geofyzikálních polí
Registrační číslo projektu:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800
Druh podle předmětu:
Dodávky
Druh podle finančního limitu: mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů1
Zadavatel:

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., se sídlem Studentská 1768, 708 00
Ostrava – Poruba, IČ: 68145535 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel, který je v rámci výběrového řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený
příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava – Mariánské
Hory, IČ: 25869043, rozhodl dne 19. 2. 2018 o výběru dodavatele v rámci výše uvedené veřejné
zakázky takto:
 Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena
P. č.
1.
2.

Název účastníka
Miloš Kössler
ScienceTech s. r. o.

Sídlo
Ovenecká 376/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Dolní Konec 24, 696 06 Vacenovice

IČ
16987683
02103621

 Výsledek hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost byla
hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídky jsou seřazeny podle výše
nabídkové ceny vzestupně od nejnižší po nejvyšší.
Výsledek hodnocení:
Pořadí
1.
2.

Název účastníka
Miloš Kössler
ScienceTech s. r. o.

IČ
16987683
02103621

Nabídková cena
v Kč bez DPH
360.000,- Kč
638.000,- Kč

Komise doporučila zadavateli uzavřít smlouvu na výše uvedenou veřejnou zakázku
s účastníkem Miloš Kössler, se sídlem Ovenecká 376/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
IČ: 16987683, jehož nabídka byla komisí vyhodnocena jako první v pořadí, splnila veškeré
1

S postupem dle Pravidel pro žadatele a příjemce obecné části Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Programového
období 2014 – 2020 a Pravidel pro žadatele a příjemce – specifickou částí Výzvy Výzkumné infrastruktury Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání Programového období 2014 – 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – Řídící
orgán OP VVV, platných v den vyhlášení a Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek S/13.6/2014
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požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a neobsahuje mimořádně nízkou
nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena účastníka činí
360.000,- Kč bez DPH.
Vybraného dodavatele tímto žádáme o sdělení, zda poskytuje součinnost k uzavření
smlouvy, a to ve lhůtě do 4 pracovních dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení na
profilu zadavatele, na e-mail zástupce zadavatele marketa.vodakova@quantumcz.com.

Elektronicky podepsal(a) Markéta Vodáková
Datum: 2018.02.19 13:25:09 CET

Ing. Markéta Vodáková
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele
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