Protokol posouzení předběžné nabídky
v dynamickém nákupním systému pro standardní kancelářský nábytek

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 kancelářský nábytek

Dne 18. prosince 2013 bylo provedeno otevírání obálek s předběžnými nabídkami. Zadavatel konstatuje,
že nabídka je autentická a před jejím otevřením s ní nebylo manipulováno. Odšifrování a otevření nabídky bylo
prováděno za účasti dvou oprávněných osob, Jany Štohanzlové a Nadi Voráčové.
Byla podána celkem 1 předběžná nabídka elektronickými prostředky:
Pořadové číslo nabídky

59.

Obchodní firma /název/jméno a příjmení
U1 s.r.o.
dodavatele
Sídlo/Místo
pobytu

podnikání/Místo

trvalého

IČ
Předběžná nabídka
elektronicky

Nejedlého 373/1, 638 00 Brno
26273179

byla

Doklady
k prokázání
kvalifikačních předpokladů

podána

základních

Ano
Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob pro Jiřího
Žižku (jednatele společnosti) 7. 10. 2013, vyhotovila převedením
elektronického dokumentu do listinné podoby Jana Galová,
úřednice České pošty, s.p., dne 7. 10. 2013
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Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob pro
společnost U1 s.r.o., ke dni 7. 10. 2013, vyhotovila převedením
elektronického dokumentu do listinné podoby Jana Galová,
úřednice České pošty, s.p., dne 7. 10. 2013
Potvrzení finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
o neexistenci daňových nedoplatků pro společnost U1 s.r.o., ke
dni 16. 9. 2013, vyhotovila Ing. Jana Krulová, vedoucí referátu III
oddělení vyměřovacího II, dne 19. 9. 2013
Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení
o neexistenci závazků na pojistném a penále na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nedoloženo
Čestné prohlášení o splnění § 53 zákona, vyhotovil Jiří Žižka,
jednatel, dne 5. 12. 2013

Doklady
k prokázání
kvalifikačních předpokladů

profesních

Doklady k prokázání ekonomických a
finančních kvalifikačních předpokladů

Výpis z obchodního rejstříku pro společnost U1 s.r.o., ke dni
7. 10. 2013, vyhotovila převedením elektronického dokumentu
do listinné podoby Jana Galová, úřednice České pošty, s.p., dne
7. 10. 2013
Výpis z živnostenského rejstříku pro společnost U1 s.r.o.,
vyhotovila
JUDr.
Dobromila
Macháčková,
vedoucí
Živnostenského úřadu města Brna., dne 18. 9. 2013
Prohlášení včetně vyčíslení celkového obratu vyhotovil Jiří
Žižka, jednatel, dne 5. 12. 2013
Seznam významných dodávek, vyhotovil Jiří Žižka, jednatel
dne 5. 12. 2013
Osvědčení významné dodávky od objednatele VETERINÁRNÍ
A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO, vyhotovila
Mgr. Daniela Němcová

Doklady
k prokázání
technických
kvalifikačních předpokladů

Osvědčení významné dodávky od objednatele Anděl Property,
spol. s.r.o., vyhotovila Martina Dostálková
Osvědčení významné dodávky od objednatele NetSuite Czech
Republic, s.r.o.
Osvědčení významné dodávky od objednatele Y Soft
Corporation a.s., vyhotovila Soňa Koudarová

Předložení předmětu veřejné zakázky

Ne

Souhlas s obchodními podmínkami

Ano, prohlášení vyhotovil Jiří Žižka, jednatel, dne 5. 12. 2013
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Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou za dodavatele. Při posuzování předběžné nabídky a dokladů
o kvalifikaci 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. Zadavatel dále zjistil, že uchazeč
nepředložil Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci závazků na pojistném a penále
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, čímž neprokázal základní kvalifikační
předpoklady v plném rozsahu.
Zadavatel konstatuje, že předběžná nabídka podaná uchazečem U1 s.r.o. nevyhověla všem požadavkům
zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci.

V Brně dne 18. prosince 2013

Michal
Sellner

Zpracovala: Jana Štohanzlová

Digitálně podepsal Michal
Sellner
DN: c=CZ, o=Masarykova
univerzita [IČ 00216224],
ou=112169, cn=Michal
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doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA.
kvestor
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