OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČŮ
I.

Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Sídlo:
Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba,
IČ:
68145535

II. Identifikace veřejné zakázky
Název:
Druh podle předmětu:
Druh podle finančního limitu:

Výkonná pracovní stanice pro CFD a FEA výpočty
Dodávka
Veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě Zprávy o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na výše uvedenou veřejnou zakázku
rozhodl zadavatel dne 2. 11. 2015 o vyloučení uchazečů:
P. č.

Uchazeč

IČ uchazeče

3.

FLAME System s.r.o., Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

26846888

4.

Vidaron a.s., Rudé armády 651/19a, 733 01 Karviná- Hranice

28633652

Odůvodnění vyloučení uchazeče FLAME System s.r.o., Mojmírovců 200/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
IČ: 26846888:
Nabídka uchazeče není souladná s výzvou k podání nabídky (dále jen „výzva“).
Nabídka uchazeče nesplňuje technickou specifikaci stanovenou zadavatelem v Technické specifikaci zařízení
(příloha č. 1 výzvy) a to v požadavku na vybavení pevnými disky. Zadavatel v Technické specifikaci zařízení
požadoval minimálně 3 disky údajem „min. 1x SSD 512 GB + 2x 2 TB SATAIII, min. 7200 ot./min.“, zatímco
uchazeč ve své nabídce uvedl v části pevné disky nevyhovující údaj „Seagate 1TB 7200 ot/min“ označující pouze
1 pevný disk.
Uchazeč současně ve své nabídce neuvedl v souladu s požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídky v čl. 7.2
řádek 2. přesnou specifikaci nabízeného předmětu plnění a to včetně obchodních názvů.
Odůvodnění vyloučení uchazeče Vidaron a.s., Rudé armády 651/19a, 733 01 Karviná- Hranice, IČ: 28633652:
Nabídka uchazeče není souladná s výzvou k podání nabídky (dále jen „výzva“).
Uchazeč ve své nabídce neuvedl konfiguraci nabízeného zařízení na požadovaném formuláři Technické
specifikaci zařízení (příloha č. 1 výzvy), nicméně z přiložené dokumentace je patrné, jaké zařízení uchazeč nabízí.
Nabídka uchazeče však nevyhovuje z technického hlediska stanovenému požadavku na optickou mechaniku, kdy
byla zadavatelem požadována Blu-ray mechanika údajem „BDRW“, zatímco uchazeč ve své nabídce
konkretizoval údaj „9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1st ODD“ označující pouze DVD mechaniku.
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V Ostravě, dne 2. 11. 2015

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

Elektronicky podepsal(a) Ing. Petra Kozubková
Datum: 2015.11.02 11:36:40 CET
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