Protokol posouzení předběžné nabídky
v dynamickém nákupním systému pro standardní propagační předměty

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 14. ledna 2014 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

34.

Obchodní firma /název/jméno a příjmení
MONIKA Promotion, s.r.o.
uchazeče
Sídlo/Místo
pobytu

podnikání/Místo

trvalého

IČ
Předběžná nabídka
elektronicky

Jalodvorská 22/836, 140 00, Praha 4
25771868

byla

Doklady
k prokázání
kvalifikačních předpokladů

podána

základních

Ano
Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob pro Jiřího
Svobodu (jednatele společnosti) 27. 11. 2014, vyhotovila
převedením elektronického dokumentu do listinné podoby
Marcela Kotrbáčková, úřednice České pošty, s.p.,
1

dne 18. 7. 2013
Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob pro Ondřeje
Šmída (jednatele společnosti) 26. 7. 2013, vyhotovila
převedením elektronického dokumentu do listinné podoby
Ing. Eva Káplová, notářská tajemnice pověřená JUDr. Lenkou
Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze
Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob
pro společnost MONIKA Promotion, s.r.o., ke dni 16. 10. 2013,
vyhotovila převedením elektronického dokumentu do listinné
podoby Ing. Eva Káplová, notářská tajemnice pověřená
JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze
Potvrzení finančního úřadu pro hlavní město Prahu
o neexistenci daňových nedoplatků pro společnost MONIKA
Promotion, s.r.o., ke dni 9. 9. 2013, vyhotovil Ing. Jan Svoboda,
vedoucí referátu – potvrzení je starší 90 dnů
Potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení
o neexistenci závazků na pojistném a penále na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
pro společnost MONIKA Promotion, s.r.o., ke dni 10. 9. 2013,
vyhotovila Anna Janická, vedoucí oddělení účtárny pojistného a
dávek - potvrzení je starší 90 dnů
Čestné prohlášení o splnění § 53 zákona, vyhotovil
Mgr. Ondřej Šmíd, jednatel, dne 8. 1. 2014

Doklady
k prokázání
kvalifikačních předpokladů

profesních

Výpis z obchodního rejstříku pro společnost MONIKA
Promotion, s.r.o., ke dni 16. 10. 2013, vyhotovila převedením
elektronického dokumentu do listinné podoby Ing. Eva Káplová,
notářská tajemnice pověřená JJUDr. Lenkou Leszay, Ph.D.,
LL.M., notářkou v Praze
Výpis z živnostenského rejstříku pro společnost MONIKA
Promotion, s.r.o. - nepředložen

Doklady k prokázání ekonomických a
finančních kvalifikačních předpokladů

Doklady
k prokázání
technických
kvalifikačních předpokladů

Prohlášení včetně vyčíslení celkového obratu, vyhotovil
Mgr. Ondřej Šmíd, jednatel, dne 8. 1. 2014
Seznam významných dodávek, vyhotovil Mgr. Ondřej Šmíd,
jednatel
Osvědčení významných
nepředložena

2

dodávek

od

objednatele

-

Předložení předmětu veřejné zakázky

Uchazeč předložil pouze část předmětu veřejné zakázky
ze zadávací dokumentace, další část z dodatečné informace
zveřejněné dne 6. 5. 2011 nebyla předložena

Souhlas s obchodními podmínkami

Ano, prohlášení vyhotovil Mgr. Ondřej Šmíd, jednatel,
dne 8. 1. 2014

Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou za uchazeče.
Při posuzování předběžné nabídky zadavatel zjistil, že uchazeč v rozporu s podmínkami stanovenými v bodě 7.1
zadávací dokumentace sice předložil předmět plnění v rozsahu dle bodu 2.2 zadávací dokumentace, ale
nepředložil předmět plnění uvedený v dodatečné informace zveřejněné zadavatelem dne 6. 5. 2011.
Dále zadavatel zjistil, že uchazeč nesplnil některé základní kvalifikační předpoklady. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 dnů. Zadavatel zjistil, že Potvrzení finančního úřadu pro hlavní město Prahu vyhotovené
ke dni 9. 9. 2013 a Potvrzení Pražské správy sociálního zabezpečení vyhotovené ke dni 10. 9. 2013 je starší
90 dnů.
Zadavatel dále zjistil, že uchazeč nepředložil výpis z živnostenského rejstříku, čímž uchazeč nesplnil v plném
rozsahu profesní kvalifikační předpoklady.
Uchazeč dále nesplnil technické kvalifikační předpoklady, když nepředložil osvědčení vydané či podepsané
veřejným zadavatelem či osvědčení vydané jinou osobou.
Zadavatel konstatuje, že předběžná nabídka podaná uchazečem MONIKA Promotion, s.r.o. nevyhověla všem
požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci.

V Brně dne 14. ledna 2014
Zpracovala: Jana Štohanzlová

Michal
Sellner

Digitálně podepsal Michal Sellner
DN: c=CZ, o=Masarykova univerzita [IČ
00216224], ou=112169, cn=Michal
Sellner, serialNumber=P223506
Datum: 2014.01.15 11:16:26 +01'00'

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA.
kvestor
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