Zpráva o otevírání a hodnocení nabídek
Dynamický nákupní systém dále jen („DNS“)

Název veřejné zakázky: Monitory a příslušenství 001/2017

Název DNS: Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů,
síťových prvků, úložišť a IT příslušenství

Evidenční číslo: Z2017-025114
Identifikační údaje o zadavateli
Název/obchodní firma
zadavatele

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Sídlo/místo podnikání

Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

IČO

62156489

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovy
univerzity v Brně

Systémové číslo VZ: P17V00000335
Datum zahájení: 8. 11. 2017 14:07 hod
Lhůta pro podání nabídek: 20. 11. 2017 12:00 hod
Kategorie: 2 – Monitory a příslušenství
URL veřejné zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_2066.html

I. Průběh otevírání nabídek
Veřejná zakázka je zadávána v rámci výše uvedeného dynamického nákupního systému
Zadavatel obdržel 1 nabídku.
Nabídka byla podána elektronickou cestou
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Včas doručené nabídky byly formálně očíslovány (číslo nabídky).
Číslo
nabídk
y
1.

Název/Obchodní firma

Sídlo uchazeče

UNIS COMPUTERS, a.s.

Jundrovská 31, 624 00 Brno

IČO

Datum, čas
podání
žádosti

63476223

20. 11. 2017
8:58:30

Zadavatel konstatuje, že přijatá nabídka je autentická a že s datovou zprávou nebylo před jejím
otevřením manipulováno.
Odšifrování a otevření bylo prováděno za účasti dvou oprávněných osob:
-

Ing. et Ing. Miroslava Hamana a
Ing. Václav Ostrovský

Po provedení kontroly autentičnosti nabídky pak Ing. Miroslav Haman veřejně přečetl údaje
dle § 109 odst. 2 zákona, které jsou uvedeny v následující tabulce:
Pořadové číslo nabídky
Název/Obchodní firma
UNIS COMPUTERS, a.s.

1.
Sídlo uchazeče

Jundrovská 31, 624 00 Brno

Právní forma:

Akciová společnost

Byla nabídka doručena ve
stanovené lhůtě:

ANO

Je nabídka autentická

ANO

S datovou zprávou nebylo před
otevřením manipulováno:

ANO

Celková nabídková cena v Kč
bez DPH

IČO
63476223

10.800,-

Komise konstatuje, že doručená nabídka vyhověla výše uvedeným požadavkům.
Otevírání nabídek bylo ukončeno dne 20. 11. 2017 ve 12:45 hod.
II. Kontrola splnění požadavků
Zadavatel stanovil požadavky na nabídku v kapitole 10.1 výzvy k podání nabídek.
Oprávněné osoby konstatují, že nabídka splnila požadavky stanovené zadavatelem.
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III. Hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil způsob hodnocení nabídek v zadávací dokumentaci v části č. 13 a to:
Zadavatel bude nabídky hodnotit podle ekonomické výhodnosti pouze na základě nejnižší
celkové nabídkové ceny bez DPH za požadovaný rozsah plnění
Po posouzení splnění požadavků byly posouzeny nabídkové ceny těchto účastníků:
Číslo
nabídk
y

Název/Obchodní firma

IČO

1.

UNIS COMPUTERS, a.s.

47676795

Nabídková cena

Pořadí

10.800,-

1.

Jelikož je ve výše uvedené veřejné zakázce pouze jediný účastník, zadavatel neprovádí
hodnocení nabídky.
Vzhledem k výše uvedenému zjištění oprávněné osoby konstatují, že účastník UNIS
COMPUTERS, a.s., Jundrovská 31, 624 00 Brno, IČO: 63476223, předložil, nejvýhodnější
nabídku dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Závěr
Oprávněné osoby k otevření nabídek doporučují zadavateli, aby k realizaci veřejné zakázky
vyzval dodavatele UNIS COMPUTERS, a.s., Jundrovská 31, 624 00 Brno, IČO: 63476223,
právní forma: akciová společnost
Podpisy oprávněných osob
Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu otevírání a hodnocení nabídek ve
veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Monitory a příslušenství 001/2017“ v rámci DNS
s názvem: Dynamický nákupní systém pro informační technologie
Jméno a příjmení oprávněných osob

Podpis

Václav Ostrovský
Miroslav Haman

Zapsal : Ing. Miroslav Haman
V Brně dne 20. 11. 2017
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Schválení zadavatelem
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele

Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
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21. 11. 2017
prof. RNDr. Ladislav Havel,
CSc. - rektor

