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ROZHODNUTÍ

O VY LO UČ E NÍ U C H AZ E Č E
O V E ŘE J NO U Z AK ÁZ K U

ČIDLA TEPLOTY A RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU 2019
_____________________________________________________________________
I.

VÝROK

Uchazeč o zakázku

Čidla teploty a relativní vlhkosti vzduchu 2019

Ekotechnika s.r.o.

IČO: 25147501
Sídlem: K Třešňovce 700, 252 29 Karlík

se z účasti v daném zadávacím řízení
vylučuje
v souladu se zadávací dokumentací, a to pro nesplnění požadavku zadavatele na obsah nabídky.

II.

ODŮVODNĚNÍ

Hodnotící komise posoudila nabídku z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách a konstatuje, že posuzovaná nabídka vymezené podmínky v úplném
rozsahu nesplnila.
Uchazeč, společnost Ekotechnika s.r.o., IČO: 25147501 podal nabídku, která je v rozporu se
zadávacími podmínkami.
Zadavatel v Příloze č. 1 Textu smlouvy, bodě Teplota (přesnost) uvedl následující hodnotu:
„Přesnost ±0,1 °C.“
Uchazeč ve své nabídce uvedl, že dodá produkt Vaisala, HMP 155A-L, přičemž k tomuto produktu
přiložil produktový list, z kterého vyplývá, že přesnost při měření vzduchu je ± 0.2232 °C.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že uchazeč nedodržel podmínky stanovené zadávací
dokumentací.
Uchazeč musí akceptovat podmínky stanovené zadávací dokumentací, a to se v tomto případě
nestalo. Z tohoto důvodu rozhoduji o vyloučení nabídky uchazeče z dalšího posuzování.
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V Brně dne 8. 10. 2019

prof. RNDr. Ing
Michal Marek,
DrSc., dr. h. c

Digitálně podepsal prof. RNDr. Ing
Michal Marek, DrSc., dr. h. c
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-86652079,
o=Ústav výzkumu globální změny AV
ČR, v.v.i. [IČ 86652079], ou=65005032,
cn=prof. RNDr. Ing Michal Marek, DrSc.,
dr. h. c, sn=Marek, givenName=Michal,
serialNumber=P43242
Datum: 2019.10.08 16:40:28 +02'00'

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
ředitel
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
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