Elektronicky podepsal(a) Ing. Petra
Kozubková
Datum: 2015.10.06 12:53:35 CEST

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
1. Identifikace veřejné zakázky:
Zakázka:
Druh zakázky podle jejího předmětu:
Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:
Druh zadávacího řízení:

Vysokorychlostní kamera s osvětlovacím systémem
Dodávky
Podlimitní
Otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 sb. o
veřejných zakázkách v platném znění (dále jen
„Zákon“)

2. Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba
68145535

3. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokorychlostní kamery s osvětlovacím systémem.
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
•

38000000-5

4. Cena sjednaná ve smlouvě za veřejnou zakázku:
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě:

3 621 000,- Kč bez DPH

5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
MIT, spol. s r.o., Klánova 71/56, 147 00 Praha 4, IČ: 46348395
Smlouva uzavřena dne 2. 10. 2015
6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Hodnotící komise v souladu s § 79 odst. (6) Zákona neprovedla hodnocení nabídek, z důvodu toho, že by
měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.
7. Pořadí úspěšnosti nabídek, identifikační údaje uchazečů:
Na základě posouzení nabídek, stanovil zadavatel pořadí úspěšnosti nabídek:

Výsledné
pořadí

Číslo
nabídky

1.

1.

Název uchazeče, sídlo
MIT, spol. s r.o., Klánova 71/56, 147 00 Praha
4

IČ
uchazeče

Výše nabídkové
ceny (bez DPH)

46348395

3 621 000,-

8. Seznam vyřazených nabídek s uvedením důvodu:
Číslo
nabídky
-

Název uchazeče, sídlo

IČ uchazeče

-

-

Odůvodnění:
-

9.

Prohlášení zadavatele

Zástupce zadavatele tímto čestně prohlašuje, že:
- v uveřejněné Zadávací dokumentaci nebyly po vyhlášení výběrového řízení prováděny žádné úpravy,
pouze formou Dodatečné informace č. 1,
- nebyly podány žádné žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci,
-

proti výsledku výběrového řízení nebyly podány žádné námitky,
nikdo z uchazečů nebyl vyloučen.

V Ostravě, dne 6. 10. 2015

Ing. Petra Kozubková
QUANTUM CZ s.r.o.

