PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli
Název veřejné zakázky
Druh, forma a limit veřejné
zakázky

„Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů“
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném
řízení dle zákona č. 137/2006. Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů
v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Evidenční číslo veřejné
zakázky

363696

Identifikační údaje zadavatele

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4 a, 603 00 Brno

Zastoupený

Prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., ředitelem

IČ

67179843

DIČ

CZ67179843

1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů,
tedy Leteckého hyperspektrálního VNIR systému, Leteckého hyperspektrálního SWIR systému, Leteckého
hyperspektrálního LWIR systému, dále dvou IMU jednotek a minimálně jedné GNSS jednotky potřebných
k provozování všech hyperspektrálních systémů a kalibrační zařízení pro kalibraci všech senzorů a související
software.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení školení instalace, obsluhy a údržby každého
z hyperspektrálních systémů.

2. Celková nabídková cena bez DPH/cena sjednaná ve smlouvě:
35.000.000-Kč
/Slovy: Třicetpětmilionůkorunčeských/

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma nebo název:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

ITRES Research Limited
Suite 110 3553 31st Street NW, Calgary, AB Canada T2L2K7
202196473
102543188

4. Identifikační údaje vyloučených uchazečů včetně důvodu jejich vyloučení
Žádný uchazeč nebyl v rámci této veřejné zakázky vyloučen.

5. Identifikační údaje nabídek podaných po lhůtě pro podání nabídek
Žádná nabídka nebyla podána po lhůtě pro podání nabídek.

6. Identifikační údaje všech uchazečů včetně výše nabídkové ceny
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

ITRES Research Limited
Suite 110 3553 31st Street NW, Calgary, AB Canada T2L2K7
202196473
102543188

Celková výše nabídkové ceny bez DPH

35.000.000,-Kč

Nabídka č. 2
Obchodní firma nebo název:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

Intermark Aviosistemi s.r.l.
Fermo (FM), Via Isaia Billé 25, PSČ 63900, Itálie
189511
I 08752671001

Celková výše nabídkové ceny bez DPH

38.610.000,-Kč

Nabídka č. 3
Obchodní firma nebo název:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

Safibra, s.r.o
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
25787012
CZ25787012

Celková výše nabídkové ceny bez DPH

38.290.000,-Kč

7. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Na základě výsledku hodnocení členů hodnotící komise byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka
uchazeče ITRES Research Limited. Vybraný uchazeč ve své nabídce uvádí nejnižší nabídkovou cenu bez
DPH. V technické úrovni nabízeného plnění a funkčním vlastnostem dodávky nabízí nejnižší počet senzorů a
i v dalších dvou parametrech (počet prostorových pixelů VNIR a počet prostorových pixelů LVIR) je jeho
nabídka výhodnější.
Nabídky ostatních uchazečů jsou hodnotící komisí hodnoceny jako ekonomicky méně výhodné. Celková
vypočtená bodová hodnota u vítězného uchazeče je 99,88 bodů.

8. Subdodavatelé
Vítězný uchazeč nepředpokládá plnění části veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů.

V Brně dne 27. 12. 2013
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