Název projektu:
Reg.č.projektu:
Výběrové řízení:

Pořízení technologie - rozšíření a zefektivnění výrobního programu
spol. Tomovy Parky s.r.o.
2.2 RV03/476
„Pořízení technologie - rozšíření a zefektivnění výrobního programu
spol. Tomovy Parky s.r.o.“

Zadávací dokumentace definovala předmět zakázky takto:
Předmětem výběrového řízení je dodávka nových technologických zařízení (strojů) pro
výrobu dřevěných zahradních prvků a následné zpracování dřevního odpadu.
Zakázka má tyto dílčí Části plnění:
I.

Soubor dřevoobráběcích strojů
a. CNC frézka
b. Formátovací pila s předřezem
c. Širokopásová bruska
d. Kontinuální lis pro výrobu lepených hranolů

II.

Katr

III.

Peletkovací linka

Předpokládaným zpracovávaným materiálem bude smrkové dřevo s výjimkou dodávky katru,
kde se bude zpracovávat i akátové dřevo.
Hlavní kritéria pro výběr:
Kritérium

Váha kritéria

Cena v Kč bez DPH

60 %

Doba realizace

10 %

Servisní podmínky

10 %

Technické řešení

20%

Datum vyhlášení: 21.7.2011 v OV a na webu www.tomovyparky.cz
Konečné datum předkládání nabídek: 22.8.2011 do 12 hod

Část. I: - Soubor dřevoobráběcích strojů

Do výběrového řízení se přihlásily tyto subjekty:
1. HaWe Systems s.r.o.
2. PANAS s.r.o.

Nabídku na Část I. zaslaly tyto subjekty:
1. HaWe Systems s.r.o.
2. PANAS s.r.o.
Nejprve proběhlo hodnocení formálních náležitostí a zjišťování nejasností v jednotlivých
nabídkách.
Uchazeč č.1 – HaWE s.r.o. předložil neúplnou nabídku, pouze na dodávku 1 ks stroje ze 4ks
požadovaných v Části.I. Vzhledem k tomu, že nebylo možno zajistit transparentní a
nediskriminační hodnocení, a zároveň nelze porovnávat cenu dodávky za 1 ks nebo 4 ks
strojů byl uchazeč vyřazen.
Uchazeč č.2 splnil všechny požadované kritéria a byl vyhodnocen.
Členové výběrové komise vyhodnotili společně jednotlivé nabídky do vyhodnocovacích
tabulek, které jsou přílohou této Zprávy.

Dle dosažených bodů bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.
1. PANAS s.r.o.

V tabulce je zachyceno souhrnné vyhodnocení jednotlivých uchazečů.
Doručení
Obálka

Firma

IČ

datum

způsob

Počet bodů

45280401

22.8./11.30

osobně

98,89

č.
2

PANAS s.r.o.

Výsledné

Cena v Kč bez

pořadí

DPH

1.

4.455.000,-

Vítězem se stala firma
PANAS s.r.o., Praha

Vzhledem k tomu, že byly přijaty pouze dvě nabídky, a jedna byla vyřazena z dalšího
hodnocení, pořadí dalších nabídek nebylo stanoveno.

Část. II: - Katr

Do výběrového řízení se přihlásily tyto subjekty:
1. ZETECH a.s.

Nabídku na Část II. zaslaly tyto subjekty:
1. ZETECH a.s.

Dle seznamu přijatých nabídek byly obálky s nabídkou zkontrolovány a otevřeny určeným
členem komise.
Nejprve proběhlo hodnocení formálních náležitostí a zjišťování nejasností v jednotlivých
nabídkách.
Uchazeč č.1 splnil všechny požadované kritéria a byl vyhodnocen.

Členové výběrové komise vyhodnotili společně nabídky do vyhodnocovacích tabulek, které
jsou přílohou této Zprávy.

Dle dosažených bodů bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.
1. ZETECH a.s.

V tabulce je zachyceno souhrnné vyhodnocení jednotlivých uchazečů.
Doručení
Obálka

Firma

IČ

datum

způsob

Počet bodů

osobně

97,5

č.
3.

ZETECH a.s.

616 72 904 22.8./11.33

Výsledné Cena v Kč bez
pořadí

DPH

1

552 700,-

Vítězem se stala firma
ZETECH a.s Příbram

Vzhledem k tomu, že byla přijata pouze jedna nabídka, pořadí dalších nabídek nebylo
stanoveno.

Část. III: - Peletkovací linka

Do výběrového řízení se přihlásily tyto subjekty:
1. PANAS s.r.o.

Nabídku na Část III. zaslaly tyto subjekty:
1. PANAS s.r.o.

Dle seznamu přijatých nabídek byly obálky s nabídkou zkontrolovány a otevřeny určeným
členem komise.
Nejprve proběhlo hodnocení formálních náležitostí a zjišťování nejasností v jednotlivých
nabídkách.
Uchazeč č.1 splnil všechny požadované kritéria a byl vyhodnocen.

Členové výběrové komise vyhodnotili společně nabídky do vyhodnocovacích tabulek, které
jsou přílohou této Zprávy.

Dle dosažených bodů bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.
1. PANAS s.r.o.

V tabulce je zachyceno souhrnné vyhodnocení jednotlivých uchazečů.
Doručení
Obálka

Firma

IČ

datum

způsob

Počet bodů

PANAS s.r.o.

45280401

22.8./11.30

osobně

100

č.
2

Výsledné Cena v Kč bez
pořadí

DPH

1.

745.000,- Kč

Vítězem se stala firma
PANAS s.r.o.

Vzhledem k tomu, že byla přijata pouze jedna nabídka, pořadí dalších nabídek nebylo
stanoveno.

