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 14. února 2014 bylo provedeno otevírání obálek s předběžnými nabídkami. Zadavatel konstatuje, že nabídky
je autentické a před jejím otevřením s nimi nebylo manipulováno. Odšifrování a otevření nabídky bylo prováděno
za účasti dvou oprávněných osob, Jany Štohanzlové a Nadi Voráčové.
Byly podány celkem 2 předběžné nabídky elektronickými prostředky:
Pořadové číslo nabídky

60.

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

podnikání/Místo

trvalého

IČ
Předběžná nabídka
elektronicky

Karlovarská 1104/14, Ruzyně, 161 00 Praha 6
63984261

byla

Doklady
k prokázání
kvalifikačních předpokladů

podána

základních

Ano
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro společnost
EXX s.r.o., ke dni 7. 2. 2014, konverzi elektronického
dokumentu do jeho listinné podoby provedla Iveta Tichá,
pracovnice České pošty, s.p., dne 7. 2. 2014
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Doklady
k prokázání
kvalifikačních předpokladů

profesních

Doklady k prokázání ekonomických a
finančních kvalifikačních předpokladů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro společnost
EXX s.r.o., ke dni 7. 2. 2014, konverzi elektronického
dokumentu do jeho listinné podoby provedla Iveta Tichá,
pracovnice České pošty, s.p., dne 7. 2. 2014
Prohlášení včetně vyčíslení celkového obratu vyhotovil
Jindřich Lukavský, jednatel, dne 5. 2. 2014
Seznam významných dodávek
Osvědčení významné dodávky od objednatele Faurecia
Emissions Control Technologiesk Mladá Boleslav, s.r.o.,
vyhotovil Dr. Čestmír Dušák, ředitel

Doklady
k prokázání
technických
kvalifikačních předpokladů

Osvědčení významné dodávky od objednatele Evropská oční
klinika Lexum, vyhotovil MUDr. Tomáš Holohlavský, provozní
ředitel
Osvědčení významné dodávky od objednatele Techbau S.p.A
organizační složka, vyhotovil Karel Kramář, stavbyvedoucí
Osvědčení významné dodávky od objednatele CGM Czech
a.s., vyhotovil Ondřej Picek, předseda představenstva

Předložení předmětu veřejné zakázky

Ano, vyhotovil Jindřich Lukavský, jednatel, dne 5. 2. 2014

Souhlas s obchodními podmínkami

Ano, vyhotovil Jindřich Lukavský, jednatel, dne 5. 2. 2014

Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou za zájemce.
Zadavatel při posouzení kvalifikace zjistil, že zájemce ve své předběžné nabídce předložil seznam významných
dodávek, ale nepředložil osvědčení těchto dodávek. Zadavatel tedy v souladu s ustanovením § 59, odstavce 4
vyzval uchazeče o doplnění těchto dokladů. Uchazeč ve stanovené lhůtě požadované dokumenty doplnil.
Zadavatel konstatuje, že předběžná nabídka podaná zájemcem EXX s.r.o. vyhověla všem požadavkům
zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci.
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Pořadové číslo nabídky

61.

Obchodní firma /název/jméno a příjmení
František Kocman
dodavatele
Sídlo/Místo
pobytu

podnikání/Místo

IČ

trvalého

Prumperk 2156/24, 621 00 Brno
13069136

Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou za zájemce.
Zadavatel obdržel dne 14. 2. 2014 od zájemce zprávu z elektronického nástroje E-ZAK: „Nabídka do DNS
podaná dne 12. 2. 2014 byla omylem zaslána do původního DNS s platností 2.3.2010-1.3.2014, proto ji v tomto
případě považujte za bezpředmětnou.“
Z tohoto důvodu nebyla předběžná nabídka zájemce zadavatelem posuzována.
Zadavatel konstatuje, že předběžná nabídka podaná uchazečem František Kocman nevyhověla požadavkům
zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci.

V Brně dne 14. února 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: 2014.02.14
15:51:59 +01'00'

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