ROZHODNUTÍ
A OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
O VYLOUČENÍ VYBRANÉHO DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Dynamický nákupní systém dále jen („DNS“)
Název veřejné zakázky: 0102020 Dodávka videokonferenčního systému pro Oddělení
strategie a analýz
Název DNS: Dynamický nákupní systém na dodávku audiovizuální techniky
Evidenční číslo: Z2017-028881
Identifikační údaje o zadavateli

Název/obchodní firma
zadavatele

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Sídlo/místo podnikání

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO

62156489

Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat
jménem zadavatele

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Systémové číslo VZ: P20V00000758
Datum zahájení: 02.11.2020 18:05
Lhůta pro podání nabídek16.11.2020 10:00
URL veřejné zakázky: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_4568.html
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Zadavatel

ROZHODL
v souladu s § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
“zákon“) o vyloučení vybraného dodavatele

COMIMPEX spol. s r.o., IČO: 46972439, sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno,
právní forma: společnost s ručením omezeným
A TÍMTO TOTO ROZHODNUTÍ OZNAMUJE.
Odůvodnění:
Zadavatel vylučuje vybraného dodavatele COMIMPEX spol. s r.o., neboť vybraný dodavatel v
odpovědi na výzvu k poskytnutí součinnosti k podpisu kupní smlouvy uvedl, že prověřoval
dostupnost videokonference a není schopen splnit termín dodání do 15.12.2020, jak je
požadováno v zadávací dokumentaci, přičemž odhadovaný termín na nejbližší dodávku je až
leden 2021, tj. cca 30 dní po požadovaném datu – a konstatoval, že proto není schopen
videokonferenci dodat. V návaznosti na toto sdělení zadavatel rozhodl o vyloučení vybraného
dodavatele dle § 124 odst. 2 zákona pro neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy.
Poučení o lhůtě pro podání námitek:
Námitky proti rozhodnutí o vyloučení vybraného dodavatele musí stěžovatel doručit zadavateli
do 15 dnů od doručení oznámení o vyloučení dle § 242 zákona č. 134/2016 Sb.
V Brně

prof. Ing.
Radim Farana,
CSc.
……..…………………..…..…………..

Digitálně podepsal prof. Ing. Radim Farana,
CSc.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-62156489,
o=Mendelova univerzita v Brně, ou=9263,
cn=prof. Ing. Radim Farana, CSc.,
sn=Farana, givenName=Radim,
serialNumber=P729140, title=Prorektor pro
vzdělávací činnost
Datum: 2020.12.08 10:24:39 +01'00'

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka Mendelovy univerzity v Brně
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