Protokol o posouzení předběžných nabídek v dynamickém nákupním systému
Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, veřejná vysoká
škola založená zákonem č. 50/1919 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku

Název DNS:

Dynamický nákupní systém pro standardní propagační předměty

Dne 10. 9. 2012 bylo provedeno otevírání obálek s předběžnými nabídkami. Zadavatel konstatuje, že všechny
nabídky jsou autentické a před jejich otevřením s nimi nebylo manipulováno. Odšifrování a otevření nabídek bylo
prováděno za účasti dvou oprávněných osob, Nadi Voráčové a Petry Heczkové.
Byla podána celkem 1 předběžná nabídka elektronickými prostředky.
26.

Nabídka

Sprint Trading, s.r.o.
IČ 25361040
Ostrava - Hrabová, Reymontova 4/583, PSČ 720 00
Posouzení nabídky:
Nabídka podána elektronicky:
Výpisy z RT
Výpis z OR
Čestné prohlášení k § 53
Doklady o oprávnění k podnikání
Potvrzení FÚ
Potvrzení ČSSZ
Doložení obratu (ČP a vyčíslení)
Seznam referencí a osvědčení
Souhlas s obch. podmínkami
Doložení předmětu veřejné zakázky

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne

Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou za dodavatele. Při posuzování předběžné nabídky zadavatel zjistil,
že uchazeč v rozporu s podmínkami stanovenými v bodě 7.1 zadávací dokumentace nepředložil předmět plnění v
rozsahu dle bodu 2.2 zadávací dokumentace a dodatečné informace zveřejněné zadavatelem dne 6. 5. 2011.
Zadavatel konstatuje, že předběžná nabídka podaná uchazečem Sprint Trading, s.r.o. nevyhověla všem
požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci.
28.

Nabídka

AVÍZO s.r.o.
IČ 25181700
Zliv, Bezdrevská 769, PSČ 373 44
Posouzení nabídky:
Nabídka podána elektronicky:
Výpisy z RT
Výpis z OR
Čestné prohlášení k § 53

Ano
Výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů

Doklady o oprávnění k podnikání
Potvrzení FÚ
Potvrzení ČSSZ
Doložení obratu (ČP a vyčíslení)
Seznam referencí a osvědčení
Souhlas s obch. podmínkami
Doložení předmětu veřejné zakázky

Ano
Ano
Ano
Ne

Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou za dodavatele. Při posuzování předběžné nabídky zadavatel zjistil,
že uchazeč v rozporu s podmínkami stanovenými v bodě 7.1 zadávací dokumentace nepředložil předmět plnění v
rozsahu dle bodu 2.2 zadávací dokumentace a dodatečné informace zveřejněné zadavatelem dne 6. 5. 2011.
Zadavatel konstatuje, že předběžná nabídka podaná uchazečem AVÍZO, s.r.o. nevyhověla všem požadavkům
zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci.

V Brně dne 11. 1. 2013
Zpracovala: Naďa Voráčová
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