..
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Zveřejněnívýsledku výběrového řízení

Zadavatel:
DAKR spol. s r.o., Třída Československé armády 210, 753 Ol Hranice, IČ 14617111
(název, sídlo, IČ)

Název projektu:
Název výběrového řízení:

Víceúčelové

terénní vozidlo Panter FD-5.
Nákup technologie DAKR spol. s r.o.- CNC

svařovací

robot

Zadávací dokumentace definovala předmět zakázky takto:
Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks
pracoviště CNC svařovacího robota.
Datum odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení:
Datum zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení:
Konečné datum předkládání nabídek:

25.9.2018
25.9.2018
15.10.2018

Seznam obdržených nabídek:

Laser-Therm spol. s r.o.
Y askawa Czech s.r.o.

12.10.2018
15.10.2018
15.10.2018

ll :05
9:00
9:50

Osobně

Mesenger

poštou EMS

Nabídky byly zkontrolovány a otevřeny komisí 16.10.2018 v 1O hod.

Seznam vyřazených nabídek:
4

ALFAIN a.s.

Nesplnění

4 požadovaných technických parametrů
(dosah robota, nedostatečná lineární
rychlost, nemožnost editovat program za běhu stroje,
nemožnost otáčení polohovadla při práci robota na
druhém polohovadle.

pracoviště

Nabídky uvedené v následující tabulce odpovídaly zadání a postoupily k dalšímu hodnocení.
Jednotliví členové komise vyhodnotili tyto nabídky do vyhodnocovací tabulky dle kritérií
hodnocení stanovených v zadávací dokumentaci:

.
EVROPSKÁ UNIE
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Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Nabídky se vyhodnotí následovně:
K = (

2 600 000 X
"cena A"

BS) + (

"záruka" X
24

s) _ (

"cena B" ) _
2000

( "cena C" )
1000

Vyhraje nabídka s nejvyšší hodnotou K.
"cena A" v Kč bez DPH
"záruka" v měsících (pokud bude záruční doba delší než 60 měsíců, potom "záruka" = 60)
"cena B" v Kč bez DPH
"cena C" v Kč bez DPH/hodinu

ARC-Robotics s.r.o.

29123372

77,815

Laser-Therm spol. s r.o.

46579834

85,896

Yaskawa Czech s.r.o.

27165809

86,703

Dle hodnoty K bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.
1. Yaskawa Czech s.r.o.
2. Laser-Therm spol. s r.o.
3. ARC-Robotics s.r.o.
Zasedání komise bylo dne 16.10.2018 přerušeno za účelem ověření referenčních listů
uchazečů a další zasedání komise proběhlo dne 24.10.2018. Pravdivost uvedených referencí
byla kladně ověřena.

Vítězem

se stal účastník:
Yaskawa Czech s.r.o.

V Hranicích 24.10.2018

