Písemná zpráva zadavatele
podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zadavatel:

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224,
zastoupený doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

Veřejná zakázka:

Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářský nábytek

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejných zakázek zadávaných ve výše uvedeném dynamickém nákupním systému (dále jen
„DNS“) byly dodávky standardního kancelářského nábytku, jejichž bližší specifikace je uvedena v jednotlivých
zadávacích dokumentacích pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému. Tyto
zadávací dokumentace jsou veřejně přístupné na profilu zadavatele na https://zakazky.muni.cz/dns00000005.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Smlouvy jsou uzavírány pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS. Tyto smlouvy jsou veřejné přístupné
na profilu zadavatele na https://zakazky.muni.cz/dns00000005.
Zvolený druh zadávacího řízení:
Zadavatel při zadávání veřejných zakázek v DNS postupuje dle ustanovení § 95 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Dynamický nákupní systém jako
takový byl zaveden dle § 93 zákona.
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Identifikační údaje vybraných uchazečů jsou uvedeny ve smlouvách uzavíraných k jednotlivým veřejným
zakázkám zadávaných v DNS. Tyto smlouvy jsou veřejně přístupné na profilu zadavatele
na https://zakazky.muni.cz/dns00000005.
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v DNS
jsou veřejně přístupné na profilu zadavatele na https://zakazky.muni.cz/dns00000005.
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Identifikační údaje zájemců, kteří nebyli zařazeni do DNS a odůvodnění jejich nezařazení:
Zadavatel za dobu trvání dynamického nákupního systému odmítl zařazení – předběžnou nabídku sedmi
zájemců.
SIT art Praha, s.r.o., se sídlem Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČ: 27608310
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Při otevírání obálek s nabídkami konaném dne 12. 4. 2010 komise pro otevírání obálek s předběžnými
nabídkami zjistila, že ve Vámi podané předběžné nabídce není předložen předmět veřejné zakázky
odpovídající druhu a předmětu plnění vymezenému v bodě 2.2 zadávací dokumentace, jak zadavatel
požadoval v čl. 7.1 zadávací dokumentace. V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 3 a 5 ze
dne 23. 3. 2010, resp. ze dne 6. 4. 2010 zadavatel k čl. 7.1 zadávací dokumentace uvedl, že požadavek
předložení předmětu veřejné zakázky v předběžné nabídce dodavatele jinými slovy znamená, aby doložil (např.
seznamem zboží), že poskytuje dodávky odpovídající druhem a charakterem dodávkám vymezeným v čl. 2.2
zadávací dokumentace.
Předběžná nabídka z výše uvedeného důvodu nevyhověla požadavku uvedenému v § 71 odst. 8 písm. c)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není proto úplná. Předběžná nabídka byla proto komisí
vyřazena. Po prověření předložených dokumentů a postupu komise pro otevírání obálek s předběžnými
nabídkami konstatuji, že zjištění komise pro otevírání obálek odpovídá zákonu a zadávacím podmínkám, a
tudíž zadavateli nezbývá než vyloučit uchazeče SIT art Praha s. r. o., z další účasti v zadávacím řízení.
Český nábytek a.s., se sídlem Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4, IČ: 26063395
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Při otevírání obálek s nabídkami konaném dne 11.5.2010 komise pro otevírání obálek s předběžnými
nabídkami zjistila, že ve Vámi podané předběžné nabídce nejsou předloženy obchodní podmínky, jak zadavatel
požadoval v čl. 7.1 zadávací dokumentace v návaznosti na čl. 2.3 a přílohu č. 2 (formulář prohlášení) zadávací
dokumentace.
Předběžná nabídka z výše uvedeného důvodu nevyhověla požadavku uvedenému v § 71 odst. 8 písm. c)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není proto úplná. Předběžná nabídka byla proto komisí
vyřazena. Po prověření předložených dokumentů a postupu komise pro otevírání obálek s předběžnými
nabídkami konstatuji, že zjištění komise pro otevírání obálek odpovídá zákonu a zadávacím podmínkám, a
tudíž zadavateli nezbývá než vyloučit uchazeče Český nábytek a. s. z další účasti v zadávacím řízení.
DAVID interier design, spol. s r.o., se Bratislavská cesta 2791/114, Piešťany 921 01, IČ: 34113061
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Zadavatel na základě výsledku posouzení předběžné nabídky provedené k tomu jmenovanou komisí pro
otevírání obálek podle § 71, odst. 1 zákona rozhodl o odmítnutí předběžné nabídky dodavatele doručené
zadavateli dne 21. 9. 2012, a to z toho důvodu, že dodavatel DAVID interier design, spol. s r.o. ve své
předběžné nabídce v rozporu s podmínkami stanovenými v bodě 7.1 zadávací dokumentace nepředložil
prohlášení vztahující se k obchodním podmínkám a předběžná nabídka neobsahuje ani předmět plnění v
rozsahu dle bodu 2.2 zadávací dokumentace a dodatečné informace zveřejněné zadavatelem dne 6. 5. 2011.
Zadavatel na základě dosud uvedeného konstatuje, že dodavatel nepodal předběžnou nabídku v souladu s
požadavky zadavatele uvedenými v bodě 7.1 zadávací dokumentace a nesplnil tak podmínky pro zařazení do
předmětného dynamického nákupního systému.
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Zadavatel dále zjistil, že uchazeč nepředložil žádné doklady o splnění základních, technických a ekonomických
kvalifikačních předpokladů.
Jan Fiala, s místem podnikání Jindřichova 2190/2, 616 00, Brno - Žabovřesky, IČ 12699446
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Zadavatel na základě výsledku posouzení kvalifikace podle § 59, odst. 1 zákona rozhodl o odmítnutí předběžné
nabídky uchazeče Jan Fiala doručené zadavateli dne 12. 11. 2012, a to z toho důvodu, že dle dokladů o
kvalifikaci předložených uchazečem eviduje MSSZ Brno pohledávku vůči plátci pojistnému Janu Fialovi
v celkové výši 197 100,47 Kč. Jan Fiala tudíž nesplnil požadavky stanovené ustanovením § 53, odstavce 1,
písmene g) zákona.
L.A.Bernkop 1883, a.s., se sídlem Lidická 717/75, 602 00 Brno, IČ: 26309165
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Zadavatel na základě výsledku posouzení předběžné nabídky provedené k tomu jmenovanou komisí pro
otevírání obálek podle § 71, odst. 1 zákona rozhodl o odmítnutí předběžné nabídky dodavatele doručené
zadavateli dne 7. 12. 2012, a to z toho důvodu, že dodavatel L.A.Bernkop 1883, a.s. ve své předběžné nabídce
v rozporu s podmínkami stanovenými v bodě 7.1 zadávací dokumentace nepředložil prohlášení vztahující se k
obchodním podmínkám a předběžná nabídka neobsahuje ani předmět plnění v rozsahu dle bodu 2.2 zadávací
dokumentace a dodatečné informace zveřejněné zadavatelem dne 6. 5. 2011.
Zadavatel na základě dosud uvedeného konstatuje, že dodavatel nepodal předběžnou nabídku v souladu s
požadavky zadavatele uvedenými v bodě 7.1 zadávací dokumentace a nesplnil tak podmínky pro zařazení do
předmětného dynamického nákupního systému. Zadavatel dále zjistil, že uchazeč nepředložil tyto doklady o
splnění základních, technických a ekonomických kvalifikačních předpokladů: výpis/-y z evidence Rejstříků
trestů - § 53 odst. 2 písm. a) Zákona, potvrzení finančního úřadu - § 53 odst. 2 písm. b) Zákona, potvrzení
příslušných orgánů a institucí - § 53 odst. 2 písm. c) Zákona, čestné prohlášení dodavatele ve vztahu ke
spotřební dani podle § 53 odst. 2 písm. b) Zákona a čestné prohlášení dodavatele podle § 53 odst. 2 písm. d)
Zákona, obrat v oblasti dodávek nábytku, seznam významných dodávek provedených dodavatelem, a
osvědčení a případná čestná prohlášení k seznamu.

KOŽELUHA - ČESKÝ TRUHLÁŘ s.r.o., se sídlem Daimlerova 1, č.p. 1168, 301 00 Plzeň-Skvrňany,
25220748

IČ:

Citace odůvodnění rozhodnutí:
Zadavatel na základě výsledku posouzení předběžné nabídky provedené k tomu jmenovanou komisí pro
otevírání obálek podle § 71, odst. 1 zákona rozhodl o odmítnutí předběžné nabídky dodavatele doručené
zadavateli dne 8. 4. 2013, a to z toho důvodu, že nabídka dodavatele KOŽELUHA - ČESKÝ TRUHLÁŘ s.r.o.
obsahovala pouze soubor s názvem „1_ZD_CESEB_Priloha_A_obchodni podminky_FINAL.docx“, který
obsahuje obchodní podmínky plnění veřejné zakázky „Interiérové vybavení pro projekt CESEB“. Uchazeč
nepředložil požadované doklady potřebné k rozhodnutí o zařazení do DNS (tedy prohlášení vztahující se
k obchodním podmínkám, předmět plnění v rozsahu dle bodu 2.2 zadávací dokumentace ani doklady o splnění
základních, technických a ekonomických kvalifikačních předpokladů).
Zadavatel na základě dosud uvedeného konstatuje, že dodavatel nepodal předběžnou nabídku v souladu s
požadavky zadavatele uvedenými v bodě 7.1 zadávací dokumentace a nesplnil tak podmínky pro zařazení do
předmětného dynamického nákupního systému.
3

U1 s.r.o.se sídlem Nejedlého 1, č,p. 373, 638 00 Brno, IČ: 26273179
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Zadavatel na základě výsledku posouzení předběžné nabídky rozhodl o odmítnutí předběžné nabídky
uchazeče U1 s.r.o. a to z toho důvodu, uchazeč v rozporu s podmínkami stanovenými v bodě 7.1 zadávací
dokumentace nepředložil předmět plnění v rozsahu dle bodu 2.2 zadávací dokumentace. Uchazeč ve své
předběžné nabídce nepotvrdil, že je schopen dodávat kancelářský nábytek specifikovaný v bodě 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 na základě dosud uvedeného konstatuje, že dodavatel nepodal předběžnou nabídku v souladu s
požadavky zadavatele a nesplnil tak podmínky pro zařazení do předmětného dynamického nákupního systému.
V Brně dne 14. března 2014
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