Protokol o otevírání obálek s předběžnými nabídkami
na „Dynamický nákupní systém pro standardní propagační předměty“

konaného dne 28. 02. 2011
ve zasedací místnosti č. 332 rektorátu Masarykovy univerzity od 9:00 hodin.
Přítomni :
Členové komise :
1.
Ing. Naďa Voráčová, administrátor veřejných zakázek
2.
Mgr. Michal Baudys, administrátor veřejných zakázek
3.
Ing. Petra Heczková, administrátor veřejných zakázek
Zástupci uchazečů - nedostavili se.
Otevírání obálek s předběžnými nabídkami podanými elektronickými prostředky jsou přítomni 3 členové
komise. Komise je usnášení schopná.
Komise v souladu s § 72 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách otevřela předběžné nabídky podané
elektronickými prostředky. Otevírání obálek s předběžnými nabídkami podanými elektronickými
prostředky komise provedla v souladu s § 7 vyhlášky č. 329/2006 Sb. tak, že odtajnění předběžných
nabídek provedli vždy dva členové komise. Komise dle § 72 odst. 5 zákona konstatuje, že všechny
předběžné nabídky podané elektronicky byly autentické a před jejich otevřením s nimi nebylo
manipulováno.
Otevírání listinných informací o kvalifikaci komise neprováděla, neboť předběžné nabídky byly podány
pouze elektronicky.

Byla podána 1 předběžná nabídka.
Předběžná nabídka
COLORA Printhouse, s.r.o.
IČ: 46576835
Praha 8, Karlín, Pobřežní 18/16, PSČ 186 00
VZ: Dynamický nákupní systém pro standardní propagační předměty

elektronická předb. nabídka:
výpisy z RT
výpis z OR
čestné prohlášení k § 53
doklady k oprávnění k podnikání
doložení obratu (ČP a vyčíslení)
seznam referencí a osvědčení
předmět veřejné zakázky a
obch.podmínky
doklad – daňové nedoplatky
doklad – nedoplatky na pojistném
na soc.zabezp.

ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

listinná informace o kvalifikaci:

ne

ne
ne

Nabídka nevyhověla všem požadavkům uvedeným v § 71 odst. 8 písm. a) až c) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, a předběžná nabídka podaná elektronickými prostředky je autentická.
V Brně dne 28. 02. 2011
Podpisy (elektronicky):
Ing. Naďa Voráčová
Mgr. Michal Baudys
Ing. Petra Hezcková
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