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 propagační předměty

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejných zakázek zadávaných ve výše uvedeném dynamickém nákupním systému (dále jen
„DNS“) byly dodávky standardních propagačních předmětů, 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/dns00000006.
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/dns00000006.
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/dns00000006.
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/dns00000006.
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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.
TVF, s.r.o., se sídlem Pechova 26, 615 00 Brno, IČ: 25307860
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, 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 TVF s. r. o., z další účasti v zadávacím řízení.
bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o. dříve ANECO, spol. s r.o., se sídlem Brněnská 262, 666 01 Tišnov, IČ:
25347047
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Při otevírání obálek s nabídkami konaném dne 20.7.2010 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, že
poskytuje dodávky dopovídající druhem a charakterem dodávkám vymezeným v č.. 2.2 zadávací dokumentace.
Ve Vaší předběžné nabídce, souboru „doc20100611075511.pdf“, kde uvádíte seznam propagačních materiálů
k doložení předmětu veřejné zakázky chybí následující položky z čl. 2.2 zadávací dokumentace:
Hrnek
Šňůrka na klíče
Propiska
Tužka
sloha na dokumenty
Vlaječka vč. stojánku
Banner
kalendář
Informační deska
Navigační cedule
balónky
Předběžná nabídka z výše uvedených důvodů nevyhověla požadavkům uvedeným v § 71 odst. 8 písm. c)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a není proto úplná. Předběžná nabídka byla proto komisí
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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 Aneco, spol. s r.o. z další účasti v zadávacím řízení.
2forH, s.r.o., se sídlem Högrova 2875/12, 612 00 Brno, IČ: 29196027
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Při otevírání obálek s nabídkami konaném dne 5.10. 2010 komise pro otevírání obálek s předběžnými
nabídkami zjistila, že ve Vámi podané předběžné nabídce není předložen žádný z požadovaných dokumentů
vyžadovaných zadávací dokumentací. Vaše nabídka obsahuje pouze následující:
„Dobrý den, prosíme o zařazení do výběrového řízení VZ:60049334 - Propagační předměty pro projekty OPVK
S pozdravem P. Holeček“
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 2forH s. r. o., z další účasti v zadávacím řízení.
COLORA PrintHouse s.r.o., se sídlem Pobřežní 18/16, 616 00 Praha 8 - Karlín, IČ 186 00
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Při otevírání obálky s předběžnou nabídkou konaném dne 28. 02. 2011 komise pro otevírání obálek s
předběžnými nabídkami zjistila, že ve Vámi podané předběžné nabídce není doloženo splnění všech
základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů. V předběžné nabídce dále chybí
seznam významných dodávek splňující požadavky zadávací dokumentace (Technické kvalifikační předpoklady,
dle čl. 4.5
Zadávací dokumentace), doložení obratu dle zadávací dokumentace – čl. 4.4 Ekonomické a finanční
kvalifikační předpoklady, předmět veřejné zakázky a závazek respektovat zadávací dokumentací předepsané
obchodní podmínky.
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 úplná. Předběžná nabídka a Vaše zařazení do
dynamického nákupního systému byly proto komisí odmítnuty. 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. Zadavatel proto rozhodl o odmítnutí předběžné nabídky a
zařazení uchazeče COLORA Printhouse, s.r.o. do dynamického nákupního systému pro standardní propagační
předměty.
Lubomír Červinka, se sídlem Durďákova 332/12, 613 00 Brno – Černá Pole, IČ: 40981541
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 9. 5. 2011, a to z toho důvodu, že dodavatel Lubomír Červinka sice předložil v předběžné
nabídce prohlášení vztahující se k obchodním podmínkám, avšak – v rozporu s podmínkami stanovenými v
bodě 7.1 zadávací dokumentace – jím podaná předběžná nabídka neobsahuje předmět plnění v rozsahu dle
bodu 2.2 zadávací dokumentace a dodatečné informace zveřejněné zadavatelem dne 6. 5. 2011. Konkrétně ve
výčtu předmětů předloženém uchazečem chyběly tyto položky:
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Název položky
Technické podmínky
Jednotka
Vesta, plášť
konkrétní tech. specifikace v dílčích VZ ks
Deštník
konkrétní tech. specifikace v dílčích VZ ks
Drobný textil (čepice, šály…)
konkrétní tech. specifikace v dílčích VZ ks
Textilní a plastová pouzdra
konkrétní tech. specifikace v dílčích VZ ks
Košile
konkrétní tech. specifikace v dílčích VZ ks
Batoh
konkrétní tech. specifikace v dílčích VZ ks
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.
AVÍZO s.r.o., se sídlem Bezdrevská 769, 373 44 Zlín, IČ: 25181700
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 12. 12. 2012, a to z toho důvodu, že dodavatel AVÍZO s.r.o. sice předložil v předběžné nabídce
prohlášení vztahující se k obchodním podmínkám, avšak – v rozporu s podmínkami stanovenými v bodě 7.1
zadávací dokumentace – jím podaná předběžná nabídka neobsahuje předmět plnění v rozsahu dle bodu 2.2
zadávací dokumentace a dodatečné informace zveřejněné zadavatelem dne 6. 5. 2011.
Dodavatel ve své předběžné nabídce nepotvrdil, že je schopen dodávat zařízení specifikovaná v bodě 2.1
zadávací dokumentace a doplněné dodatečnou informací.
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.
MONIKA Promotion, s.r.o., se sídlem Jalodvorská 22/836, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 25771868
Citace odůvodnění rozhodnutí:
Zadavatel na základě výsledku posouzení předběžné nabídky rozhodl o odmítnutí předběžné nabídky
uchazeče doručené zadavateli dne 8. 1. 2014, a to z toho důvodu, že uchazeč MONIKA Promotion s.r.o. 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.
Uchazeč ve své předběžné nabídce potvrdil, že je schopen dodávat zařízení specifikovaná v bodě 2.1 zadávací
dokumentace, ale nepředložil zařízení, které bylo doplněné dodatečnou informací ze 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.
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Zadavatel na základě dosud uvedeného konstatuje, že uchazeč 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.

V Brně dne 14. března 2014

Michal
Sellner
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