PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
DLE § 85 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
1. Identifikace veřejné zakázky:
Zakázka:
Druh podle předmětu:
Druh podle finančního limitu:
Druh zadávacího řízení:

Upgrade RTG CT systému XT H 225 ST
Dodávky
Podlimitní veřejná zakázka
Jednací řízení bez uveřejnění dle ust. § 21 odst. 1 písm. d)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále pouze „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:
- dodání a instalace RTG detektoru - Flat panel PE 1611 (s počtem 4000 x 4000 pixelů, fyzická velikost
cca 400 x 400 mm, velikost Px 100 μm),
- dodání, instalace a zprovoznění nového řídícího PC do systému XT H 225 ST pro administraci velkého
množství dat a nastavení parametrů RTG CT skenu systému, včetně nového řídícího softwaru pro
práci s upgradovaným systémem,
- dodání 2x PC rekonstrukční stanice pro práci a zpracovávání velkého objemu tomografických dat,
bude zpracováváno 8x více dat než u stávajícího detektoru za stejného počtu radiografických
projekcí a předpokladu udržení a instalace stávajících licencí rekonstrukčního a vizualizačního
softwaru VGStudioMax,
- předvedení a odzkoušení funkčnosti celého systému.
4. Cena sjednaná ve smlouvě za veřejnou zakázku:
4 480 000,- Kč bez DPH
5. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
E-Tronics s.r.o., Podnásepní 375/1, 602 00 Brno, IČ: 25584413
6. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách způsob hodnocení nabídek v souladu s § 78 odst. 1, písm. b)
zákona na základě nejnižší nabídkové ceny.

7. Subdodavatelské plnění:
8. Pořadí úspěšnosti nabídek, identifikační údaje uchazečů a jejich nabídkové ceny:
Hodnotící komise neprovedla hodnocení nabídek vzhledem k hodnocení nabídky jediného uchazeče.
Zadavatel souhlasil s doporučením hodnotící komise o výběru nabídky uchazeče E-Tronics s.r.o., Podnásepní
375/1, 602 00 Brno, IČ: 25584413.
Smlouva byla uzavřena dne 6. 11. 2015.

9. Seznam vyřazených nabídek s uvedením důvodu:
V Ostravě, dne 10. 11. 2015

Ing. Petra Kozubková
zástupce zadavatele

Elektronicky podepsal(a) Ing. Petra Kozubková
Datum: 2015.11.10 13:42:22 CET

