Zpráva zadavatele o veřejné zakázce
„rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky / Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“

Projekt:
Registrační číslo

Plastr 2020 - INFRASTRUKTURA
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_313/0018805

Název programu:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy:

VI. VÝZVA - SPOLUPRÁCE-KLASTRY - SDÍLENÁ
INFRASTRUKTURA

Zadavatel:

Plastikářský klastr, z. s.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 750 74 141
DIČ: CZ75074141

Druh zakázky:

„Zařízení pro LED/UV Triple skenování výrobků z plastů“

ve výběrovém řízení: podle Pravidel pro výběr dodavatelů – platných od 10. 1. 2020,
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Druh zadávacího řízení: dle PpVD, Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě ustanovení zadávacího řízení, rozhoduje zadavatel Plastikářský klastr, z.s.
následovně:
Hodnocené nabídky uchazečů, kteří podali nabídku v následujícím pořadí:
Nabídka 1
Společnost: MCAE Systems s.r.o.
Sídlo: Knínická 1771/6, 664 34 Kuřim
IČO: 607 55 431
Vyhovění technické specifikaci dle článku 6. ZD: …………………………………………..…ANO.
Nabídková cena vč. nákladů na dodání, instalaci a zaškolení v Kč bez DPH:... 2.639.523,- Kč.
Termín dodání (počet kalendářních dní) …………………………………………………..….40 dní.
Celkový počet získaných bodů: …………………………………………………………..…100 bodů.
Uchazeči byli seřazeni dle počtu získaných bodů:
Uchazeč
MCAE Systems s.r.o.

Získané body
kritérium 2
80

Vyloučení uchazeči:
V zadávacím řízení nebyli vyloučení žádní uchazeči.

Získané doby
kritérium 3
20

Získané body
celkem
100

Vybraný uchazeč:
Název společnosti: MCAE Systems s.r.o.
Sídlo: Knínická 1771/6, 664 34 Kuřim
IČO: 607 55 431
Nabídková cena: 2.639.523,- Kč bez DPH
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise ohledně hodnocení nabídek: stanovení
pořadí nabídek uchazečů a podle výše získaného bodového hodnocení. Hodnocení proběhlo
dle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci dle dílčích hodnotících kritérií.
Závěr zadávacího řízení:
Zadávací řízení bude ukončeno podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
Poučení
Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze doručit zadavateli do 10 dnů ode
dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky se považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
Ve Zlíně dne 30.9. 2020

………………………………………………
Plastikářský klastr, z.s..
Ing. David Hausner - ředitel

