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ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK 
ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

 

1. Specifikace zadávacího řízení 

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel: 
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., IČ: 622 43 136, 
se sídlem Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 
Ústí nad Labem (dále jen „Zadavatel“) 

Název veřejné zakázky: 
„Jednokanálový plynový chromatograf“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“) 

Druh Veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 

Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva dle čl. 5.6.3 Směrnice ředitele SR-EK-01-05 

 

2. Osoby podílející se na hodnocení 

Hodnocení nabídek prováděla na základě rozhodnutí Zadavatele komise ve složení: 

Jméno a příjmení člena komise Vztah člena komise k Zadavateli 

Ing. Veronika Vavroušková zaměstnanec - manažer infrastrukturních projektů 

Ing. Ladislav Kudrlička zaměstnanec - VaV pracovník 

Ing. Jan Šafář, CSc. zaměstnanec - VaV pracovník 

 

3. Seznam hodnocených nabídek 

Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 3 nabídky, přičemž všechny tyto nabídky byly 

posouzeny jako souladné se zadávacími podmínkami, a proto byly hodnoceny. Jedná se o 

nabídky následujících účastníků: 

Pořadové číslo 

nabídky 
Účastník 

1. 

SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka 

Sídlo: K Hájům 2, 155 00 Praha 5 

IČO: 15887103 

2. 

Pragolab s.r.o. 

Sídlo: Nad Krocínkou 55, 190 00  Praha 9 

IČO: 48029289 

3. 

HPST, s.r.o. 

Sídlo: Na Jetelce 69/2, 190 00  Praha 9 

IČO: 25791079 
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4. Popis hodnocení 

Komise provedla hodnocení dle hodnotících kritérií. Jako základní hodnotící kritérium byla stanovena 

ekonomická výhodnost nabídky s následujícími dílčími kritérii: 

Kritérium Váha 

Nabídková cena: 

a. Celková nabídková cena Dodávky (90 %) 

b. Nabídková cena za 1 hodinu Servisní činnosti (10 %) 

70 % 

Technická úroveň nabízeného plnění: 

a. Maximální teplota termostatu GC (10 %) 

b. Vstupní tlak nosného plynu (20 %) 

c. Citlivost FID detektoru (pgC/s) (20 %) 

d. Diagnostické testy stavu přístroje (5 %) 

e. Dynamický rozsah FID detektoru (10 %) 

f. Rychlost sběru dat z FID detektoru (20 %) 

g. Vodíkový senzor (5 %) 

h. Práce v režimu konstantního tlaku i konstantního průtoku (lineární 

rychlosti) nosného plynu (10 %) 

 

30 % 

 

Účastník č. 1: 

Kritérium/podkritérium Hodnota kritéria Bodová hodnota Váha Vážená 

bodová 

hodnota 

Nabídková cena 
a. Celková nabídková cena Dodávky 
b. Nabídková cena za 1 hod. Servisní činnosti 

 
662 163,- Kč bez DPH 
     1 500,- Kč bez DPH 

 
(90,61 x 0,9)+ 
(73,33 x 0,1) = 88,88 

70 % 62,22 b. 

Technická úroveň nabízeného plnění 
a. Maximální teplota termostatu GC 
b. Vstupní tlak nosného plynu 
c. Citlivost FID detektoru (pgC/s)  
d. Diagnostické testy stavu přístroje 
e. Dynamický rozsah FID detektoru 
f. Rychlost sběru dat z FID detektoru 
g. Vodíkový senzor 
h. Práce v režimu konst. tlaku i konst. průtoku 
(lineární rychlosti) nosného plynu 

 
450 
1035 
1,2 
ano 
107 

500 
ano 
ano 

 
(100 x 0,1) + 
(100 x 0,2) + 
(100 x 0,2) + 
(100 x 0,05) + 
(0 x 0,1) + 
(100 x 0,2) + 
(100 x 0,05) + 
(100 x 0,1) = 90,00 

30 % 27,00 b. 

Celkové hodnocení 89,22 b. 
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Účastník č. 2: 

Kritérium/podkritérium Hodnota kritéria Bodová hodnota Váha Vážená 

bodová 

hodnota 

Nabídková cena 
a. Celková nabídková cena Dodávky 
b. Nabídková cena za 1 hod. Servisní činnosti 

 
600 000,- Kč bez DPH 

1 100,- Kč bez DPH 

 
(100 x 0,9)+ 
(100 x 0,1) = 100 

70 % 70 b. 

Technická úroveň nabízeného plnění 
a. Maximální teplota termostatu GC 
b. Vstupní tlak nosného plynu 
c. Citlivost FID detektoru (pgC/s)  
d. Diagnostické testy stavu přístroje 
e. Dynamický rozsah FID detektoru 
f. Rychlost sběru dat z FID detektoru 
g. Vodíkový senzor 
h. Práce v režimu konst. tlaku i konst. průtoku 
(lineární rychlosti) nosného plynu 

 
450 
1000 
<1,4 
ano 
107 

300 
ne 
ano 

 
(100 x 0,1) + 
(100 x 0,2) + 
(85,71 x 0,2) + 
(100 x 0,05) + 
(0 x 0,1) + 
(100 x 0,2) + 
(0 x 0,05) + 
(100 x 0,1) = 82,14 

30 % 24,64 b. 

Celkové hodnocení 94,64 b. 

 

Účastník č. 3: 

Kritérium/podkritérium Hodnota kritéria Bodová hodnota Váha Vážená 

bodová 

hodnota 

Nabídková cena 
a. Celková nabídková cena Dodávky 
b. Nabídková cena za 1 hod. Servisní činnosti 

 
646 380,09 Kč bez DPH 

1 800 Kč bez DPH 

 
(92,82 x 0,9)+ 
(61,11 x 0,1) = 89,65 

70 % 62,76 b. 

Technická úroveň nabízeného plnění 
a. Maximální teplota termostatu GC 
b. Vstupní tlak nosného plynu 
c. Citlivost FID detektoru (pgC/s)  
d. Diagnostické testy stavu přístroje 
e. Dynamický rozsah FID detektoru 
f. Rychlost sběru dat z FID detektoru 
g. Vodíkový senzor 
h. Práce v režimu konst. tlaku i konst. průtoku 
(lineární rychlosti) nosného plynu 

 
450 
1034 
<1,4 
ano 
>107 

500 
ne 
ano 

 
(100 x 0,1) + 
(100 x 0,2) + 
(85,71 x 0,2) + 
(100 x 0,05) + 
(100 x 0,1) + 
(100 x 0,2) + 
(0 x 0,05) + 
(100 x 0,1) = 92,14 

30 % 27,64 b. 

Celkové hodnocení 90,40 b. 

 

Nejvýhodnější nabídkou se dle provedeného hodnocení stala nabídka účastníka č. 2, společnosti 

Pragolab s.r.o., se sídlem Nad Krocínkou 55, 190 00  Praha 9, IČO: 48029289. 

 

V Litvínově dne 19. 10. 2017 

 
 
 
 

  

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. 
Ing. František Svoboda 
předseda představenstva 

 Ing. Jiří Hájek, MBA 
člen představenstva 
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