PROTOKOL O HODNOCENÍ NABÍDEK
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„DODÁVKA PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ I/2017 – ROZDĚLENO NA ČÁSTI“
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ 621 56 489

Název zakázky

Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části

Části veřejné
zakázky

Část 1: Propagační předměty pro Agronomickou fakultu (AF)
Část 2: Propagační předměty pro Fakultu regionálního rozvoje a
mezinárodních studií (FRRMS)
Část 3: Propagační předměty pro Institut celoživotního
vzdělávání (ICV)
Část 4: Propagační předměty pro Lesnickou a dřevařskou
fakultu (LDF)
Část 5: Propagační předměty pro projekt "Podpora lesnického
vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých
odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie"
Část 6: Propagační předměty pro Provozně ekonomickou
fakultu (PEF)
Část 7: Zrušeno dne 12. 6. 2017
Část 8: Propagační předměty pro Správu kolejí a menz (SKM)
Část 9: Propagační předměty pro Zahradnickou fakultu (ZF)
Část 10: Propagační předměty pro projekt "Výzkumné centrum
pro studium patogenů z rodu Phytophthora"
Část 11: Propagační předměty - tašky
Část 12: Zrušeno dne 12. 6. 2017
Část 13: Propagační předměty - batohy, šátky

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Hodnoticí komise, kterou zadavatel jmenoval dne 12. 6. 2017 a využil tak svého práva dle
§ 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“),
provedla hodnocení nabídek v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem v zadávací
dokumentaci k výše uvedené zakázce a dle zákona. Hodnoticí komise se sešla dne 15. 6. 2017
v 10:30 hodin.
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I. Složení komise
Na jednání hodnotící komise se dostavili v souladu s rozhodnutím zadavatele o jmenování
členů hodnotící komise:
Jméno a příjmení
Ing. Kateřina Brettschneiderová Loutocká – zaměstnanec zadavatele, Kancléřství Rektorátu
Silvie Ryšavá – zaměstnanec zadavatele, Referentka PR - Děkanát PEF
Marta Holubová – zaměstnanec zadavatele, Vedoucí ekonomického odboru
Veronika Pijáčková – zaměstnanec zadavatele, referent veřejných zakázek
II. Hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci způsob hodnocení nabídek následovně:
Hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž
ekonomická výhodnost nabídky bude v souladu s § 114 zákona hodnocena dle nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH. Pro hodnocení nabídek bude v každé části veřejné zakázky
samostatně použit kumulativní součet jednotkových cen v Kč bez DPH všech komodit,
požadovaných zadavatelem v dané části veřejné zakázky. Nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH je jediným hodnoticím kritériem.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez
DPH. Ostatní nabídky budou analogicky seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po
nejvyšší nabídkovou cenu.
Část 1 – Propagační předměty pro Agronomickou fakultu (AF):
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky
1.

Název účastníka
Mgr. Fedor Haljuk
Sloupnice, Horní Sloupnice 16; IČO 11127236

Nabídková cena
v Kč bez DPH
158.586,-

Výsledné
pořadí
1.

Část 2 – Propagační předměty pro Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií
(FRRMS):
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Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky
5.
4.
2.

Název účastníka
Radomír Havlík
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9;
IČO 46942173
SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830,
PSČ 27306; IČO 25765647
PROPAQ s.r.o.., Štěrboholská 1434/102a, Hostivař,
102 00 Praha 10, IČO 24822612

Nabídková cena
v Kč bez DPH
58,48,40.328,43.073,-

Výsledné
pořadí
1.
2.
3.

Část 3 – Propagační předměty pro Institut celoživotního vzdělávání (ICV):
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky
5.
4.
7.
3.
9.
8.
7.

Název účastníka
Radomír Havlík
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9;
IČO 46942173
SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830,
PSČ 27306; IČO 25765647
REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o., Praha 9,
Kardašovská 394/2, PSČ 19000; IČO 17047692
iMi Partner, a.s., Dusíkova 794/3, 638 00 Brno;
IČO 25308033
YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01
Kožichovice; IČO 46980121
Quo - SB, spol. s r.o., Tuřanka 1222/115, Slatina,
627 00 Brno; IČO 60712732
PROPAQ s.r.o.., Štěrboholská 1434/102a, Hostivař,
102 00 Praha 10, IČO 24822612

Nabídková cena
v Kč bez DPH
41,90,18.510,70,22.105,50,25.125,30.849,31.749,33.462,80,-

Výsledné
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Část 4 – Propagační předměty pro Lesnickou a dřevařskou fakultu (LDF):
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky

Název účastníka
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Nabídková cena
v Kč bez DPH

Výsledné
pořadí

4.
3.
8.
5.

SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830,
PSČ 27306; IČO 25765647
iMi Partner, a.s., Dusíkova 794/3, 638 00 Brno;
IČO 25308033
Quo - SB, spol. s r.o., Tuřanka 1222/115, Slatina,
627 00 Brno; IČO 60712732
Radomír Havlík
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9;
IČO 46942173

12.222,50,14.895,18.540,24.880,-

1.
2.
3.
4.

Část 5 – Propagační předměty pro projekt "Podpora lesnického vzdělávání a sdílení
praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie":
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky
4.
2.
5.

Název účastníka
SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830,
PSČ 27306; IČO 25765647
PROPAQ s.r.o.., Štěrboholská 1434/102a, Hostivař,
102 00 Praha 10, IČO 24822612
Radomír Havlík
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9;
IČO 46942173

Nabídková cena
v Kč bez DPH
7.679,9.388,21.630,-

Výsledné
pořadí
1.
2.
3.

Část 6 – Propagační předměty pro Provozně ekonomickou fakultu (PEF):
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky

Název účastníka

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Výsledné
pořadí

-

-

-

-
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Část 8 – Propagační předměty pro Správu kolejí a menz (SKM):
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky
4.
3.
9.
8.
5.

Název účastníka

Nabídková cena
v Kč bez DPH

SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830,
PSČ 27306; IČO 25765647
iMi Partner, a.s., Dusíkova 794/3, 638 00 Brno;
IČO 25308033
YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01
Kožichovice; IČO 46980121
Quo - SB, spol. s r.o., Tuřanka 1222/115, Slatina,
627 00 Brno; IČO 60712732
Radomír Havlík
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9;
IČO 46942173

28.692,28.840,30.502,31.819,61.813,-

Výsledné
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Část 9 – Propagační předměty pro Zahradnickou fakultu (ZF):
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky
9.
7.
3.
8.

Název účastníka
YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01
Kožichovice; IČO 46980121
REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o., Praha 9,
Kardašovská 394/2, PSČ 19000; IČO 17047692
iMi Partner, a.s., Dusíkova 794/3, 638 00 Brno;
IČO 25308033
Quo - SB, spol. s r.o., Tuřanka 1222/115, Slatina,
627 00 Brno; IČO 60712732

Nabídková cena
v Kč bez DPH
57.680,60.970,63.100,74.580,-

Výsledné
pořadí
1.
2.
3.
4.

Část 10 – Propagační předměty pro projekt "Výzkumné centrum pro studium patogenů
z rodu Phytophthora":
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Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky
4.
2.

Název účastníka
SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830,
PSČ 27306; IČO 25765647
PROPAQ s.r.o.., Štěrboholská 1434/102a, Hostivař,
102 00 Praha 10, IČO 24822612

Nabídková cena
v Kč bez DPH
100.236,103.684,-

Výsledné
pořadí
1.
2.

Část 11 – Propagační předměty - tašky:
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky
8.

Název účastníka
Quo - SB, spol. s r.o., Tuřanka 1222/115, Slatina,
627 00 Brno; IČO 60712732

Nabídková cena
v Kč bez DPH
99.496,-

Výsledné
pořadí
1.

Část 13 – Propagační předměty - batohy, šátky:
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš):
Pořadové
číslo
nabídky
4.
9.
6.
8.

Název účastníka
SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830,
PSČ 27306; IČO 25765647
YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01
Kožichovice; IČO 46980121
ATEX- spol. s r.o.., Vážného 21/3, 621 00 Brno;
IČO 46963146
Quo - SB, spol. s r.o., Tuřanka 1222/115, Slatina,
627 00 Brno; IČO 60712732
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Nabídková cena
v Kč bez DPH
48.700,138.430,164.680,214.050,-

Výsledné
pořadí
1.
2.
3.
4.

III. Závěr jednání hodnotící komise
Hodnoticí komise na základě hodnocení nabídkových cen doporučuje zadavateli, aby:
-

v části 2 a 3 zaslal účastníkovi, který podal nejnižší nabídkovou cenu, Radomír Havlík
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9; IČO 46942173, žádost o vysvětlení
mimořádně nízké nabídkové ceny,

-

v části 13 doporučuje hodnoticí komise, aby zadavatel vyzval účastníka SPEED
PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830, PSČ 27306; IČO 25765647, který podal
nejnižší cenovou nabídku, k vysvětlení, zda při výši cenové nabídky do této části
veřejné zakázky, která představuje cca 22 % ceny obvyklé vzhledem k charakteru
požadovaného plnění v této části veřejné zakázky, je dodavatel schopen řádně plnit
předmět plnění v rozsahu části č. 13. Hodnoticí komise doporučuje vyzvat dodavatele
k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny na základě § 113, odst. 4 zákona,

-

v části 5 doporučuje hodnoticí komise vyzvat účastníka SPEED PRESS Plus a.s.,
Libušín, Přemyslova 830, PSČ 27306; IČO 25765647, který podal nejnižší cenovou
nabídku, k vysvětlení, zda se cenová nabídka, k jejíž kalkulaci využil přílohu
s názvem Technická specifikace, která byla aktualizována ke dni 29.5.2017 vztahuje
rovněž na tuto pozdější, aktualizovanou přílohu,

-

v části 1 hodnoticí komise doporučuje přistoupit k posouzení splnění podmínek účasti
ve výběrovém řízení u účastníka Mgr. Fedor Haljuka, Sloupnice, Horní Sloupnice 16;
IČO 11127236, jehož nabídka je v dané části nejvýhodnější,

-

v části 4, 8 a 10 hodnoticí komise doporučuje přistoupit k posouzení splnění
podmínek účasti ve výběrovém řízení u účastníka SPEED PRESS Plus a.s., Libušín,
Přemyslova 830, PSČ 27306; IČO 25765647, jehož nabídka je v daných částech
nejvýhodnější,

-

v části 6 hodnoticí komise doporučuje zadavateli zrušit danou část veřejné zakázky
dle § 127, odst. 1, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v této části
zadávacího řízení žádný účastník, tj. do dané části nebyla podána žádná nabídka,

-

v části 9 hodnoticí komise doporučuje přistoupit k posouzení splnění podmínek účasti
ve výběrovém řízení u účastníka YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01 Kožichovice;
IČO 46980121, jehož nabídka je v dané části nejvýhodnější,

-

v části 11 hodnoticí komise doporučuje přistoupit k posouzení splnění podmínek
účasti ve výběrovém řízení u účastníka Quo - SB, spol. s r.o., Tuřanka 1222/115, Slatina,
627 00 Brno; IČO 60712732 jehož nabídka je v dané části nejvýhodnější.

Zpráva byla nahlas přečtena a členové hodnoticí komise svým podpisem stvrzují správnost
a úplnost uvedených údajů. Jednání hodnoticí komise bylo ukončeno dne 15. 4. 2017 v 10:55
hodin.
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Příloha: Protokol o otevírání nabídek
V Brně dne 21. 6. 2017
Podpisy všech přítomných členů (náhradníků) hodnotící komise a dalších zúčastněných
osob:
Jméno a příjmení
Ing. Kateřina Brettschneiderová
Loutocká
Silvie Ryšavá

Podpis

Marta Holubová
Veronika Pijáčková …………………………
Za zadavatele převzal:
V Brně dne …………2017

…………………….………..………………
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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PROTOKOL O HODNOCENÍ NABÍDEK II.
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„DODÁVKA PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ I/2017 – ROZDĚLENO NA ČÁSTI“
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ 621 56 489

Název zakázky

Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části

Části veřejné
zakázky

Část 1: Propagační předměty pro Agronomickou fakultu (AF)
Část 2: Propagační předměty pro Fakultu regionálního rozvoje
a mezinárodních studií (FRRMS)
Část 3: Propagační předměty pro Institut celoživotního
vzdělávání (ICV)
Část 4: Propagační předměty pro Lesnickou a dřevařskou
fakultu (LDF)
Část 5: Propagační předměty pro projekt "Podpora lesnického
vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých
odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie"
Část 6: Propagační předměty pro Provozně ekonomickou
fakultu (PEF)
Část 7: Zrušeno dne 12. 6. 2017
Část 8: Propagační předměty pro Správu kolejí a menz (SKM)
Část 9: Propagační předměty pro Zahradnickou fakultu (ZF)
Část 10: Propagační předměty pro projekt "Výzkumné centrum
pro studium patogenů z rodu Phytophthora"
Část 11: Propagační předměty - tašky
Část 12: Zrušeno dne 12. 6. 2017
Část 13: Propagační předměty - batohy, šátky

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Hodnoticí komise, kterou zadavatel jmenoval dne 12. 6. 2017 a využil tak svého práva dle § 42
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“), provedla
hodnocení nabídek v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem v zadávací
dokumentaci k výše uvedené zakázce a dle zákona dne 15.6.2017. Hodnoticí komise
pokračuje v hodnocení nabídek zasedáním dne 17. 7. 2017 v 11:00 hod., ze kterého pořídila
tento protokol.

I.

Složení komise

Na jednání hodnoticí komise se dostavili v souladu s rozhodnutím zadavatele o jmenování
členů hodnoticí komise:
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Jméno a příjmení
Ing. Kateřina Brettschneiderová Loutocká – zaměstnanec zadavatele, Kancléřství Rektorátu
Silvie Ryšavá – zaměstnanec zadavatele, referentka PR - Děkanát PEF
Marta Holubová – zaměstnanec zadavatele, vedoucí ekonomického odboru
Veronika Pijáčková – zaměstnanec zadavatele, referent veřejných zakázek
II. Hodnocení nabídek
a) Předmětné části veřejné zakázky:
Část 2: Propagační předměty pro Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních
studií (FRRMS),
Část 3: Propagační předměty pro Institut celoživotního vzdělávání (ICV)
Hodnoticí komise přistoupila k hodnocení odpovědí účastníka Radomír Havlík, sídlem BrnoKrálovo Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9; IČO 46942173, poskytnuté na základě žádosti
o vysvětlení, zaslané účastníkovi na základě závěru jednání hodnoticí komise ze dne
15.6.2017.
V rozsahu částí č. 2 a č. 3 doporučila hodnoticí komise dne 15.6.2017 zaslat účastníkovi
Radomír Havlík, sídlem Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9; IČO 46942173,
žádost o vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny. V odpovědi doručené zadavateli dne
23.6.2017 účastník sdělil výši nabídkové ceny, kterou zamýšlel do veřejné zakázky podat.
Celková nabídková cena účastníka do části č. 2 a č. 3 je uvedena v tabulce níže. Účastník
podal vysvětlení původní výše nabídkové ceny z důvodu chybného formátování buněk
v souboru, způsobené účastníkem.
Pořadové číslo
nabídky
5.
Celková nabídková
cena v části č. 2
(FRRMS)
58,48 Kč bez DPH

Název účastníka
Radomír Havlík, sídlem Brno-Královo
Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9;
IČO 46942173
Opravená celková nabídková cena
v části č. 2
58 480,- Kč bez DPH

Celková
nabídková Opravená celková nabídková
cena v části č. 3 (ICV)
v části č. 3
41,90 Kč bez DPH
41 977,- Kč bez DPH
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Limitní
předpokládaná
hodnota části
veřejné zakázky

Pro část č. 2:
45 500,- Kč bez DPH

cena Pro část č. 3:
34 740,- Kč bez DPH

Z vysvětlení podaného účastníkem vyplývá, že celková nabídková cena v částech č. 2 a č. 3
veřejné zakázky přesáhla limitní a nepřekročitelnou předpokládanou hodnotu. Dle čl. 5 výzvy
k podání nabídek celková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu v každé části
samostatně, která je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná. Ve shodě s uvedeným
článkem zadavatel nemůže akceptovat nabídky, které překročí uvedenou limitní cenu a
z důvodu překročení limitní ceny bude nabídka vyřazena.
Hodnoticí komise z výše uvedeného důvodu přistoupila k hodnocení nabídky účastníka, jehož
nabídka byla v části č. 2 a č. 3 dle kritéria ekonomické výhodnosti vyhodnocena v sestaveném
pořadí doručených nabídek jako druhá nejvýhodnější. Z hodnocení nabídek, které provedla
hodnoticí komise dne 15.6.2017 a které je uvedeno níže, vyplývá, že v rozsahu částí č. 2 a
části č. 3 se jedná o účastníka s pořadovým číslem nabídky č. 4: společnost SPEED PRESS
Plus a.s., se sídlem Libušín, Přemyslova 830, PSČ 27306; IČO 257 65 647.
Výsledek hodnocení provedeného hodnoticí komisí dne 15.6.2017:
Část 2 – Propagační předměty pro Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií
(FRRMS):
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš) ze dne 15.6.2017:
Pořadové
číslo
nabídky
5.

4.
2.

Název účastníka
Radomír Havlík
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova
2937/9; IČO 46942173
SPEED PRESS Plus a.s., Libušín,
Přemyslova 830, PSČ 27306; IČO 25765647
PROPAQ s.r.o.., Štěrboholská 1434/102a,
Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 24822612

Nabídková cena
v Kč bez DPH
58,48,40.328,43.073,-

Výsledné
pořadí
1.

2.
3.

Část 3 – Propagační předměty pro Institut celoživotního vzdělávání (ICV):
Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš) ze dne 15.6.2017:
Pořadové
číslo
nabídky
5.

4.
7.

3.

Název účastníka
Radomír Havlík
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova
2937/9; IČO 46942173
SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova
830, PSČ 27306; IČO 25765647
REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o., Praha 9,
Kardašovská 394/2, PSČ 19000; IČO
17047692
iMi Partner, a.s., Dusíkova 794/3, 638 00 Brno;
IČO 25308033
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Nabídková cena
v Kč bez DPH
41,90,18.510,70,22.105,50,25.125,-

Výsledn
é pořadí
1.

2.
3.

4.

9.
8.
7.

YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01
Kožichovice; IČO 46980121
Quo - SB, spol. s r.o., Tuřanka 1222/115,
Slatina, 627 00 Brno; IČO 60712732
PROPAQ s.r.o.., Štěrboholská 1434/102a,
Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 24822612

30.849,31.749,33.462,80,-

5.
6.
7.

Hodnoticí komise z výše uvedeného důvodu doporučuje zadavateli v rozsahu částí č. 2 a č. 3
veřejné
zakázky
vyloučit
účastníka
Radomíra
Havlíka,
sídlem
Brno-Královo Pole, Královo Pole, Škárova 2937/9; IČO 46942173 z důvodu překročení limitní
ceny v obou částech veřejné zakázky a přistoupit k posouzení splnění podmínek účasti
v předmětných částech veřejné zakázky u účastníka SPEED PRESS Plus a.s., se sídlem
Libušín, Přemyslova 830, PSČ 27306; IČO 25765647, který se v uvedených částech veřejné
zakázky umístil na druhém místě v pořadí hodnocených nabídek.
b) Předmětná část veřejné zakázky:
V rozsahu části č. 5: Propagační předměty pro projekt "Podpora lesnického vzdělávání
a sdílení praktických zkušeností českých odborníků pro Zemědělskou univerzitu
Gruzie"
Hodnoticí komise vzala na vědomí odpověď účastníka SPEED PRESS Plus a.s., Libušín,
Přemyslova 830, PSČ 27306; IČO 25765647, doručenou dne 26.6.2017, obsahující sdělení,
že celková nabídková cena uvedená v nabídce účastníka do části č. 5 se vztahuje rovněž
na aktualizovanou přílohu technické specifikace, publikované na profilu zadavatele dne
29.5.2017. Účastník v rámci doručené odpovědi poskytl rovněž oceněnou aktualizovanou
verzi souboru. Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka SPEED PRESS Plus a.s.
je v části č. 5 nejvýhodnější.
c) Předmětná část veřejné zakázky:
V rozsahu části č. 13: Propagační předměty - batohy, šátky obdržela hodnoticí komise
odpověď účastníka SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830, PSČ 27306; IČO
25765647obsahující mmj. následující sdělení zásadního charakteru:
Komodita č. 1: multifunkční šátek / nákrčník:
Účastník ve své nabídce garantuje potisk do velikosti 17 x 17 cm, gramáž materiálu 130 g/m2.
Uvedené vlastnosti předmětu nesplňují specifikaci, uveřejněnou v zadávací dokumentaci
(příloha č. 13 výzvy k podání nabídek a vysvětlení zadávací dokumentace s názvem DI_4),
která požaduje celopotisk předmětu, gramáž 220 g/m2 a uvedený rozměr předmětu po
kompletaci (sešití) 45 x 26 cm. Z uvedeného tedy vyplývá, že nabídka účastníka nesplňuje
jednak požadavky na kvalitu v rozsahu potisku, který je zásadní pro vzhled propagačního
předmětu, jednak požadavky na kvalitu materiálu nesplněním požadované gramáže.
Z výše uvedeného důvodu navrhuje hodnoticí komise vyřadit nabídku účastníka SPEED
PRESS Plus a.s. z části č. 13 veřejné zakázky a přistoupit k posouzení splnění podmínek
účasti nabídky účastníka, který se umístil na druhém místě v hodnocení nabídek v části č. 13,
provedeném hodnoticí komisí 15.6.2017.
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Výsledné pořadí účastníků dle ekonomické výhodnosti nabídky (jediné hodnoticí
kritérium nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za spotřební koš) ze dne 15.6.2017:
Pořadové
číslo
nabídky
4.
9.
6.
8.

Název účastníka

Nabídková cena
v Kč bez DPH

SPEED PRESS Plus a.s., Libušín, Přemyslova
830, PSČ 27306; IČO 25765647
YASHICA s.r.o., Žďárského 186, 674 01
Kožichovice; IČO 46980121
ATEX- spol. s r.o.., Vážného 21/3, 621 00
Brno; IČO 46963146
Quo - SB, spol. s r.o., Tuřanka 1222/115,
Slatina, 627 00 Brno; IČO 60712732

Výsledn
é pořadí

48.700,138.430,164.680,214.050,-

1.
2.
3.
4.

d) Předmětná část veřejné zakázky:
V rozsahu části č. 1: Propagační předměty pro Agronomickou fakultu (AF)
Hodnoticí komise vzala na vědomí sdělení účastníka Mgr. Fedor Haljuk
Sloupnice, Horní Sloupnice 16, IČO 11127236 o registraci subjektu k DPH. Registrace plátce
je platná od 1.1.1993, účastník poskytl prostou kopii osvědčení o registraci ze dne 18.5.2004
vystavenou Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí, Č.j. 55209/04/273900/3800, údaj byl ověřen
rovněž z veřejně dostupných údajů v registru plátců DPH.

III. Závěr jednání hodnotící komise

Hodnoticí komise na základě provedeného hodnocení nabídek doporučuje zadavateli:
-

v rozsahu částí č. 2 a č. 3 veřejné zakázky:
vyloučit účastníka Radomíra Havlíka, sídlem Brno-Královo Pole, Královo Pole,
Škárova 2937/9; IČO 46942173 z důvodu překročení limitní ceny v obou částech
veřejné zakázky a
přistoupit k posouzení splnění podmínek účasti v předmětných částech veřejné
zakázky u účastníka SPEED PRESS Plus a.s., se sídlem Libušín, Přemyslova 830,
PSČ 27306; IČO 25765647, který se v uvedených částech veřejné zakázky umístil na
druhém místě v pořadí hodnocených nabídek,

-

v rozsahu části č. 5 veřejné zakázky doporučuje hodnoticí komise přistoupit
k posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení u účastníka SPEED PRESS
Plus a.s., Libušín, Přemyslova 830, PSČ 27306; IČO 25765647, jehož nabídka je
v dané části nejvýhodnější,

-

v rozsahu části č. 13 veřejné zakázky doporučuje hodnoticí komise na základě zjištění
vyloučit účastníka SPEED PRESS Plus a.s. z části č. 13 veřejné zakázky a přistoupit
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k posouzení splnění podmínek účasti u nabídky účastníka, který se umístil na druhém
místě v hodnocení nabídek v části č. 13, provedeném hodnoticí komisí 15.6.2017, tj.
posoudit splnění podmínek účasti u nabídky účastníka YASHICA s.r.o.,
Žďárského 186, 674 01 Kožichovice; IČO 46980121,
Zpráva byla nahlas přečtena a členové hodnoticí komise svým podpisem stvrzují správnost
a úplnost uvedených údajů. Jednání hodnoticí komise bylo ukončeno dne 17. 7. 2017 v 11:30
hod.
V Brně dne 19. 7. 2017
Podpisy všech přítomných
zúčastněných osob:

členů

(náhradníků)

Jméno a příjmení
Ing. Kateřina Brettschneiderová
Loutocká
Silvie Ryšavá

hodnoticí

komise

a

dalších

Podpis

Marta Holubová

Veronika Pijáčková …………………………

Za zadavatele převzal:
V Brně dne ……………….2017

…………………….………..………………
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
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PROTOKOL O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„DODÁVKA PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ I/2017 – ROZDĚLENO NA ČÁSTI“
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Název zakázky

Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části

Části veřejné
zakázky

Část 1: Propagační předměty pro Agronomickou fakultu (AF)
Část 2: Propagační předměty pro Fakultu regionálního rozvoje
a mezinárodních studií (FRRMS)
Část 3: Propagační předměty pro Institut celoživotního
vzdělávání (ICV)
Část 4: Propagační předměty pro Lesnickou a dřevařskou
fakultu (LDF)
Část 5: Propagační předměty pro projekt "Podpora lesnického
vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých
odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie"
Část 6: Propagační předměty pro Provozně ekonomickou
fakultu (PEF)
Část 7: Zrušeno dne 12. 6. 2017
Část 8: Propagační předměty pro Správu kolejí a menz (SKM)
Část 9: Propagační předměty pro Zahradnickou fakultu (ZF)
Část 10: Propagační předměty pro projekt "Výzkumné centrum
pro studium patogenů z rodu Phytophthora"
Část 11: Propagační předměty - tašky
Část 12: Zrušeno dne 12. 6. 2017
Část 13: Propagační předměty - batohy, šátky

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Hodnoticí komise, kterou zadavatel jmenoval dne 12. 6. 2017, pokračovala ve svém jednání
dne 21. 7. 2017 v 10:00 hod. za účelem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem ve výzvě k podání nabídek
včetně zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, v souladu s § 37 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“).

Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

I.

Složení komise

Na jednání hodnoticí komise se dostavili, v souladu s rozhodnutím zadavatele o jmenování
hodnotící komise a v souladu s § 42 odst. 1 zákona, níže uvedení členové/náhradníci hodnoticí
komise:
Jméno a příjmení
Ing. Kateřina Brettschneiderová Loutocká – zaměstnanec zadavatele, Kancléřství Rektorátu
Silvie Ryšavá – zaměstnanec zadavatele, referentka PR - Děkanát PEF
Marta Holubová – zaměstnanec zadavatele, vedoucí ekonomického odboru
Veronika Pijáčková – zaměstnanec zadavatele, administrátor veřejné zakázky
Na základě provedeného hodnocení nabídek přistoupila hodnoticí komise k posouzení splnění
podmínek účasti níže u uvedených účastníků, jejichž nabídka byla v uvedené části veřejné
zakázky hodnocena jako nejvýhodnější:
Část
veřejné
zakázky
1
2, 3, 4, 5,
8, 10

Název společnosti

Mgr. Fedor Haljuk
SPEED PRESS Plus
a.s.

Sídlo účastníka

IČO účastníka

Sloupnice, Horní Sloupnice 16

111 27 236
257 65 647

Libušín, Přemyslova 830, PSČ
27306

9, 13
11

YASHICA s.r.o.

Žďárského 186, 674 01 Kožichovice

Quo - SB, spol. s r.o. Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00
Brno

469 80 121
607 12 732

Zadavatel požadoval ve výzvě k podání nabídek splnění níže uvedených kvalifikačních
předpokladů:
•
•

základní způsobilost, kterou vymezil v článku č. 3 s názvem ,, Požadavek na kvalifikaci
dodavatelů“ výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace;
profesní způsobilost, kterou vymezil v článku č. 3 s názvem,, Požadavek na kvalifikaci
dodavatelů“ výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace.

Zadavatel požadoval k prokázání
v nabídkách účastníků předložení:

výše

Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

uvedených

kvalifikačních

předpokladů

•
•

základní způsobilost dle § 74 a 75 zákona, a to prostými kopiemi dokumentů, příp.
čestným prohlášením o splnění základní způsobilosti (dokumenty nesmí být ke dni
podání nabídky starší 3 měsíců),
profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona, a to předložením prosté kopie, příp.
čestného prohlášení, že je dodavatel schopen předložit výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje (ke dni podání nabídky ne starší 3 měsíců).

II. Posouzení splnění kvalifikačních předpokladů jednotlivých účastníků dle dokladů
předložených v nabídkách:
Hodnoticí komise provedla posouzení kvalifikačních předpokladů a došla k následujícím
zjištěním:
Účastník
Mgr. Fedor Haljuk

SPEED PRESS
Plus a.s.

YASHICA s.r.o.

Splnění základní způsobilosti

Splnění profesní způsobilosti

ANO – čestné prohlášení z 8.6.
ANO – čestné prohlášení z 8.6.
2017,
2017;
Podepsáno Lenkou Blažkovou, DiS; Podepsáno Lenkou Blažkovou, DiS
ANO:
ANO:
- čestné prohlášení ze 14.6. 2017, - čestné prohlášení ze 14.6.
podepsané osobou oprávněnou:
2017, podepsané osobou
Ing. MIROSLAV HRDINA, člen
oprávněnou: Ing. MIROSLAV
představenstva
(statutární
HRDINA, člen představenstva
orgán);
(statutární orgán);
- výpis ze seznamu kvalifikovaných - výpis ze seznamu
dodavatelů ze dne 17.5.2017,
kvalifikovaných dodavatelů ze
ověřovací
doložka
č.
dne 17.5.2017, ověřovací
109937_049716,
vystavila
doložka č. 109937_049716,
Mikešová Kateřina, Ověřovací
vystavila Mikešová Kateřina,
doložka pro vidimaci č. 19003Ověřovací doložka pro vidimaci
0091-0038
č. 19003-0091-0038
- výpis z OR ze dne17.5.2017, č. - výpis z OR ze dne17.5.2017, č.
109937_049714,
vystavila
109937_049714, vystavila
Mikešová Kateřina, Ověřovací
Mikešová Kateřina, Ověřovací
doložka pro vidimaci č. 19003doložka pro vidimaci č. 190030091-0043
0091-0043
- Výpis z Živnostenského rejstříku - Výpis z Živnostenského
ze
dne
17.5.2017,
č.
rejstříku ze dne 17.5.2017, č.
109937_049715,
vystavila
109937_049715, vystavila
Mikešová Kateřina, Ověřovací
Mikešová Kateřina, Ověřovací
doložka pro vidimaci č. 19003doložka pro vidimaci č. 190030091-0041
0091-0041
ANO:
ANO:
- čestné prohlášení ze 13.6. 2017, - čestné prohlášení ze 13.6.
podepsané osobou oprávněnou:
2017,
podepsané
osobou
Ing.
Petr
Burián,
jednatel
oprávněnou: Ing. Petr Burián,
společnosti (statutární orgán);
jednatel společnosti (statutární
orgán);

Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Quo - SB, spol. s
r.o.

ANO:
ANO:
- čestné prohlášení ze 14.6. 2017, - čestné prohlášení ze 14.6.
podepsané osobou oprávněnou:
2017,
podepsané
osobou
David Vank, jednatel společnosti;
oprávněnou:
David
Vank,
jednatel společnosti;

Poznámka: doklady nejsou ve všech případech starší 3 měsíců před dnem podání nabídky.
III. Splnění dalších podmínek účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona:
Všichni účastníci splnili obchodní podmínky předložením řádně vyplněného návrhu kupní
smlouvy, podepsaném osobou oprávněnou. Pouze v případě účastníka Mgr. Fedor Haljuk,
IČO 111 27 236, je návrh kupní smlouvy podepsán obchodní zástupkyní Lenkou Blažkovou,
DiS.
Nabídka účastníka Mgr. Fedor Haljuk:
Účastník podal nabídku do části č. 1 veřejné zakázky.
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje zadavatelem stanovené
obchodní podmínky obligatorního charakteru a vyplněnou přílohu č. 1 (Technická specifikace
části č. 1, řádně oceněná) zadávací dokumentace. Návrh kupní smlouvy je podepsán
obchodní zástupkyní Lenkou Blažkovou, DiS. Z tohoto důvodu hodnoticí komise doporučuje
vyzvat účastníka k prokázání, že dokumenty podané v rámci nabídky byly v souladu
s podmínkami, které stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci, podepsány osobou
oprávněnou.
Nabídka účastníka SPEED PRESS Plus a.s.:
Účastník podal nabídku do částí 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13.
Na základě provedeného hodnocení nabídek ze dne 17.7.2017 hodnoticí komise konstatuje,
že nabídka účastníka obsahuje řádně vyplněné přílohy č. 2, 3, 4, 5, 8 a 10 (položková nabídka
účastníka – Příloha s názvem Technická specifikace) zadávací dokumentace v souladu
s požadavky zadavatele.
Hodnoticí komise konstatuje, že na základě výpisu z OR má účastník 150 ks kmenových akcií
na jméno v zaknihované podobě.
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka splnila podmínky účasti v rozsahu částí č.
2, 3, 4, 5, 8 a 10 zadávacího řízení. V uvedených částech veřejné zakázky doporučuje
hodnoticí komise zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele a zadal zakázku v částech č.
2, 3, 4, 5, 8 a 10 veřejné zakázky účastníkovi, jehož nabídka byla v rozsahu uvedených
částí veřejné zakázky posouzena jako nejvýhodnější: SPEED PRESS Plus a.s., sídlem
Libušín, Přemyslova 830, PSČ 27306, IČO 257 65 647.
Nabídka účastníka YASHICA s.r.o.
Účastník podal nabídku do částí č. 3, 8, 9 a 13 veřejné zakázky.
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje zadavatelem stanovené
obchodní podmínky obligatorního charakteru v souladu s podmínkami, které stanovil
zadavatel v zadávací dokumentaci.
Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje řádně vyplněné přílohy č. 3, 8, 9
a 13 (položková nabídka účastníka – Příloha s názvem Technická specifikace) zadávací
dokumentace v souladu s požadavky zadavatele.
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka splnila podmínky účasti a na základě
provedeného hodnocení nabídek ze dne 17.7.2017 v rozsahu částí č. 9 a 13 veřejné zakázky
doporučuje hodnoticí komise zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele a zadal veřejnou
zakázku v částech č. 9 a 13 účastníkovi, jehož nabídka byla v rozsahu uvedených částí
veřejné zakázky posouzena jako nejvýhodnější: YASHICA s.r.o., sídlem Žďárského

186, 674 01 Kožichovice, IČO 469 80 121.
Nabídka účastníka Quo - SB, spol. s r.o.:
Účastník podal nabídku do částí č. 3, 4, 8, 9, 11 a 13.
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje zadavatelem stanovené
obchodní podmínky obligatorního charakteru v souladu s podmínkami, které stanovil
zadavatel v zadávací dokumentaci.
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje řádně vyplněné přílohy č. 3, 4,
8, 9, 11 a 13 (položková nabídka účastníka – příloha s názvem Technická specifikace)
zadávací dokumentace v souladu s požadavky zadavatele.
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka splnila podmínky účasti a v rozsahu části
č. 11 veřejné zakázky doporučuje hodnoticí komise zadavateli, aby rozhodl o výběru
dodavatele a zadal veřejnou zakázku v rozsahu části č. 11 účastníkovi, jehož nabídka byla
v dané části posouzena jako nejvýhodnější: Quo - SB, spol. s r.o., sídlem Tuřanka
1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO 607 12 732.
IV. Závěr jednání hodnotící komise
Hodnoticí komise doporučuje vyzvat účastníka Mgr. Fedor Haljuk, sídlem Sloupnice, Horní
Sloupnice 16, IČO 111 27 236 k prokázání, že doklady podepsala osoba oprávněná jednat
za dodavatele. Posouzení splnění podmínek účasti u tohoto dodavatele bude ukončeno po
doručení dokladů prokazujících splnění uvedené podmínky.
Nabídky účastníků SPEED PRESS Plus a.s., YASHICA s.r.o. a Quo - SB, spol. s r.o. splnily
podmínky účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona a hodnoticí komise doporučuje
zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele v rozsahu jednotlivých částí veřejné zakázky:
Část veřejné
zakázky
1
2, 3, 4, 5, 8, 10

Název účastníka
Mgr. Fedor Haljuk

9, 13

SPEED PRESS Plus
a.s.
YASHICA s.r.o.

11

Quo - SB, spol. s r.o.
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Sídlo účastníka
Sloupnice, Horní
Sloupnice 16
Libušín, Přemyslova
830, PSČ 27306
Žďárského 186, 674
01 Kožichovice
Tuřanka 1222/115,
Slatina, 627 00 Brno

IČO
111 27 236
257 65 647
469 80 121
607 12 732

Zpráva byla nahlas přečtena a členové hodnoticí komise svým podpisem stvrzují správnost
a úplnost uvedených údajů.
Jednání hodnoticí bylo ukončeno dne 21. 7. 2017 v 11:00 hodin.
V Brně dne 21. 7. 2017
Podpisy všech přítomných
zúčastněných osob:

členů

(náhradníků)

Jméno a příjmení
Ing. Kateřina Brettschneiderová Loutocká
Silvie Ryšavá
Marta Holubová

Veronika Pijáčková………………………………………

Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

hodnotící

komise

Podpis

a

dalších

PROTOKOL O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„DODÁVKA PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ I/2017 – ROZDĚLENO NA ČÁSTI“
Zadavatel

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno
IČO 62156489
DIČ CZ62156489

Název zakázky

Dodávka propagačních předmětů I/2017 – rozděleno na části

Části veřejné
zakázky

Část 1: Propagační předměty pro Agronomickou fakultu (AF)
Část 2: Propagační předměty pro Fakultu regionálního rozvoje
a mezinárodních studií (FRRMS)
Část 3: Propagační předměty pro Institut celoživotního
vzdělávání (ICV)
Část 4: Propagační předměty pro Lesnickou a dřevařskou
fakultu (LDF)
Část 5: Propagační předměty pro projekt "Podpora lesnického
vzdělávání a sdílení praktických zkušeností českých
odborníků pro Zemědělskou univerzitu Gruzie"
Část 6: Zrušeno dne 24.7.2017
Část 7: Zrušeno dne 12. 6. 2017
Část 8: Propagační předměty pro Správu kolejí a menz (SKM)
Část 9: Propagační předměty pro Zahradnickou fakultu (ZF)
Část 10: Propagační předměty pro projekt "Výzkumné centrum
pro studium patogenů z rodu Phytophthora"
Část 11: Propagační předměty - tašky
Část 12: Zrušeno dne 12. 6. 2017
Část 13: Propagační předměty - batohy, šátky

Předmět zakázky

Dodávky

Druh zakázky

Zjednodušené podlimitní řízení

Hodnoticí komise, kterou zadavatel jmenoval dne 12. 6. 2017, pokračovala ve svém jednání
dne 24. 7. 2017 v 15:00 hod. za účelem posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem ve výzvě k podání nabídek
včetně zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, v souladu s § 37 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon“).
I.

Složení komise

Na jednání hodnoticí komise se dostavili, v souladu s rozhodnutím zadavatele o jmenování
hodnotící komise a v souladu s § 42 odst. 1 zákona, níže uvedení členové/náhradníci hodnoticí
komise:

Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení II.

Jméno a příjmení
Ing. Kateřina Brettschneiderová Loutocká – zaměstnanec zadavatele, Kancléřství Rektorátu
Silvie Ryšavá – zaměstnanec zadavatele, referentka PR - Děkanát PEF
Marta Holubová – zaměstnanec zadavatele, vedoucí ekonomického odboru
Veronika Pijáčková – zaměstnanec zadavatele, administrátor veřejné zakázky
Na základě provedeného hodnocení nabídek přistoupila hodnoticí komise k posouzení splnění
podmínek účasti níže u uvedeného účastníka, jehož nabídka byla v uvedené části veřejné
zakázky hodnocena jako nejvýhodnější:
Část
veřejné
zakázky
1

Název společnosti

Mgr. Fedor Haljuk

Sídlo účastníka
Sloupnice, Horní Sloupnice 16

IČO účastníka

111 27 236

II. Posouzení splnění kvalifikačních předpokladů účastníka:
Mgr. Fedor Haljuk, IČO 111 27 236, dle dokladů předložených v nabídce:
Hodnoticí komise provedla posouzení kvalifikačních předpokladů a došla k následujícím
zjištěním:
Účastník
Mgr. Fedor Haljuk

Splnění základní způsobilosti

Splnění profesní způsobilosti

ANO – čestné prohlášení z 8.6.
ANO – čestné prohlášení z 8.6.
2017,
2017;
Podepsáno Lenkou Blažkovou, DiS Podepsáno Lenkou Blažkovou, DiS
na základě plné moci ze dne
na základě plné moci ze dne
10.4.2017
10.4.2017

Poznámka: Originál plné moci byl na základě výzvy zadavatele doručen 21.7.2017 v 8:30 hod.
Doklady nejsou ve všech případech starší 3 měsíců před dnem podání nabídky.
III. Splnění dalších podmínek účasti v zadávacím řízení dle § 37 zákona:
Účastník Mgr. Fedor Haljuk, sídlem Sloupnice, Horní Sloupnice 16, IČO 111 27 236, splnil
obchodní podmínky předložením řádně vyplněného návrhu kupní smlouvy, podepsaném
osobou oprávněnou na základě plné moci.
Nabídka účastníka Mgr. Fedor Haljuk:
Účastník podal nabídku do části č. 1 veřejné zakázky.
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje zadavatelem stanovené
obchodní podmínky obligatorního charakteru. Návrh kupní smlouvy je podepsán obchodní
zástupkyní Lenkou Blažkovou, DiS, osobou oprávněnou zastupovat účastníka na základě plné
moci ze dne 10.4.2017.
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Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka obsahuje řádně vyplněnou přílohu č. 1
(položková nabídka účastníka – Příloha s názvem Technická specifikace) zadávací
dokumentace v souladu s požadavky zadavatele.
Hodnoticí komise konstatuje, že nabídka účastníka splnila podmínky účasti a na základě
provedeného hodnocení nabídek ze dne 17.7.2017 v rozsahu částí č. 1 veřejné zakázky
doporučuje hodnoticí komise zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele a zadal veřejnou
zakázku v rozsahu části č. 1 účastníkovi, jehož nabídka byla v rozsahu uvedené části
veřejné zakázky posouzena jako nejvýhodnější: Mgr. Fedor Haljuk, sídlem Sloupnice,
Horní Sloupnice 16, IČO111 27 236.
IV. Závěr jednání hodnotící komise
Na základě posouzení splnění podmínek účasti doporučuje hodnoticí komise vyzvat účastníka
Mgr. Fedor Haljuk, sídlem Sloupnice, Horní Sloupnice 16, IČO 111 27 236 k prokázání, že
doklady podepsala osoba oprávněná jednat za dodavatele. Posouzení splnění podmínek
účasti u tohoto dodavatele bude ukončeno po doručení dokladů prokazujících splnění uvedené
podmínky.
Zpráva byla nahlas přečtena a členové hodnoticí komise svým podpisem stvrzují správnost
a úplnost uvedených údajů.
Jednání hodnoticí bylo ukončeno dne 24. 7. 2017 v 15:10 hodin.
V Brně dne 24. 7. 2017
Podpisy všech přítomných
zúčastněných osob:

členů

(náhradníků)

Jméno a příjmení
Ing. Kateřina Brettschneiderová Loutocká
Silvie Ryšavá
Marta Holubová

Veronika Pijáčková………………………………………
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hodnoticí

komise

Podpis

a

dalších

