Protokol o otevírání obálek s předběžnými nabídkami
na „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářský nábytek“
konaného dne 03. května 2011
v zasedací místnosti č. 332 rektorátu Masarykovy univerzity od 9:00 hodin.
Přítomni :
Členové komise :
1.
Ing. Naďa Voráčová, administrátor veřejných zakázek
2.
Ing. Petra Heczková, administrátor veřejných zakázek
3.
Ing. Elena Komjaty, administrátor veřejných zakázek
4.
Zástupci uchazečů - nedostavili se.
Otevírání obálek s předběžnými nabídkami podanými elektronickými prostředky jsou
přítomni 3 členové komise.
Komise v souladu s § 72 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách otevřela předběžnou nabídku
podanou elektronickými prostředky. Otevírání obálky s předběžnou nabídkou podanou
elektronickými prostředky komise provedla v souladu s § 5 vyhlášky č. 9/2011 Sb. tak, že
odtajnění předběžné nabídky potvrdili vždy dva členové komise. Komise dle § 72 odst. 5
zákona konstatuje, že předběžná nabídka podaná elektronicky byla autentická a před jejím
otevřením s ní nebylo manipulováno.
Byla podána celkem 1 předběžná nabídka elektronickými prostředky a 0 obálek s listinnými
informacemi o kvalifikaci (viz níže).
1.

Předběžná nabídka

MERCI, s.r.o.
IČ 46966447
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
VZ „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářský nábytek“

elektronická předb. nabídka:
výpisy z RT
výpis z OR
čestné prohlášení k § 53
doklady k oprávnění k podnikání
potvrzení FÚ
potvrzení ČSSZ
doložení obratu (ČP a vyčíslení)
seznam referencí a osvědčení
předmět veřejné zakázky a
obch.podmínky

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

listinná informace o kvalifikaci:

ne

Nabídka vyhověla 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 3. května 2011, ve 12.00 hod.
Podpisy (elektronicky):
Naďa
Voráčová

Digitálně podepsal Naďa Voráčová
DN: c=CZ, o=Masarykova univerzita
[IČ 00216224], ou=62883, cn=Naďa
Voráčová, serialNumber=P242990
Datum: 2011.05.09 15:44:15 +02'00'

Ing. Naďa Voráčová

Ing. Petra
Heczková
Ing. Petra Heczková

Digitálně podepsal Ing. Petra Heczková
DN: c=CZ, o=Masarykova univerzita [IČ
00216224], ou=320875, cn=Ing. Petra
Heczková, serialNumber=P249667
Datum: 2011.05.09 15:44:05 +02'00'

Ing. Elena
Komjaty

Digitálně podepsal Ing. Elena
Komjaty
DN: c=CZ, o=Masarykova
univerzita [IČ 00216224],
ou=115353, cn=Ing. Elena
Komjaty, serialNumber=P155966
Datum: 2011.05.09 15:28:54
+02'00'

Ing. Elena Komjaty

Zapsala: Ing. Elena Komjaty

VZ „Dynamický nákupní systém pro standardní kancelářský nábytek“

