podepsal
Ing. Klára Digitálně
Ing. Klára Štiasna,
Štiasna, Ph.D.
Datum: 2019.11.18
10:12:25 +01'00'
Ph.D.

Protokol o posouzení žádostí o účast
Dynamický nákupní systém

Název DNS: Dynamický nákupní systém na dodávku audiovizuální techniky
Evidenční číslo: Z2017-028881
Identifikační údaje o zadavateli

Název/obchodní

firma
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

zadavatele
Sídlo/místo podnikání

Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

IČO

621 56 489

Jméno

a

oprávněné
zadavatele

příjmení
jednat

osoby
jménem

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

Kategorie dle ustanovení § 138 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):
- Dynamický nákupní systém není rozdělen do kategorií
Průběh posouzení žádosti o účast
Posouzení žádosti o účast doručené do výše uvedeného dynamického nákupního systému
bylo zadavatelem provedeno dne 11. 11. 2019 v 13:55.
Zadavatel obdržel jednu žádost o účast
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Doručená žádost o účast účastníků byla formálně očíslována (číslo žádosti).

Číslo
žádosti

14.

Datum, čas
Název/Obchodní firma

Sídlo účastníka

IČO

podání
žádosti

Hněvkovského 30/65

VisualGate s.r.o.

617 00 Brno

28297385

07.11.2019
17:12:38

Zadavatel konstatuje, že žádost o účast v DNS je autentická a že s datovou zprávou nebylo
před jejím otevřením manipulováno.
Odšifrování a otevření bylo prováděno za účasti dvou oprávněných osob:

-

Ing. Klára Štiasna, Ph.D.

-

Bc. Lena Mikušová

Pořadové číslo žádosti o účast:
Název/Obchodní firma

Sídlo účastníka
Hněvkovského 30/65

VisualGate s.r.o.

617 00 Brno
Společnost s ručením omezeným

Právní forma:
Žádost

o

14.

účast

podána

ANO

elektronicky:
Předložené prohlášení zájemce

NE

k žádosti o účast:
Doklady

k prokázání

základní

NE

způsobilosti:
Doklady

k prokázání

profesní

NE

způsobilosti:
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IČO
28297385

Splnění zadávacích podmínek

NE
Účastník:

Závěr:

splnil

nesplnil

Kvalifikační požadavky i zadávací podmínky

Zadavatel v souladu se zněním § 46 odst. 1 ZZVZ a v souladu se zněním zadávací
dokumentace vyzval účastníka VisualGate s.r.o., IČO: 28297385, o její doplnění – a to
konkrétně o:
Doklady prokazující základní a profesní kvalifikaci v souladu se Zadávací
dokumentací a s § 74 a 77 zákona, a to konkrétně:





Podepsaný Krycí list žádosti o účast
Podepsané Prohlášení dodavatele k žádosti o účast
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74
Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ

Zadavatel odeslal výzvu k doplnění žádosti prostřednictvím certifikovaného nástroje
E-ZAK dne 12. 11. 2019 v 11:03 a stanovil lhůtu pro doplnění 3 pracovní dny.
Zadavatel obratem obdržel odpověď účastníka prostřednictvím certifikovaného
nástroje E-ZAK, kde účastník doplnil chybějící doklady.
Pořadové číslo žádosti o účast:
Název/Obchodní firma

Sídlo účastníka
Hněvkovského 30/65

VisualGate s.r.o.

617 00 Brno

o

IČO
28297385

Společnost s ručením omezeným

Právní forma:
Žádost

14.

účast

podána

ANO

elektronicky:
Předložené prohlášení zájemce Formulář žádosti o účast, podepsal 12. 11. 2019 Martin
Myslivec, jednatel
k žádosti o účast:
Doklady

k prokázání

způsobilosti:
Doklady

k prokázání

způsobilosti:

základní Splněno formou čestného prohlášení, podepsal 12. 11.
2019 Martin Myslivec, jednatel
profesní Splněno formou čestného prohlášení, podepsal 12. 11.
2019 Martin Myslivec, jednatel
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Splnění zadávacích podmínek

ANO
Účastník:

Závěr:

splnil

nesplnil

Kvalifikační požadavky i zadávací podmínky

Závěr
Účastník VisualGate s.r.o. splnil zadavatelem stanovené kvalifikační požadavky
a zadávací podmínky a může být zařazen do výše uvedeného dynamického nákupního
systému.
Podpisy oprávněných osob:
Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu posouzení žádostí o účast do
dynamického nákupního systému s názvem: Dynamický nákupní systém na dodávku
audiovizuální techniky.

Jméno a příjmení oprávněných osob

Podpis

Ing. Klára Štiasna, Ph.D.
Bc. Lena Mikušová
Zapsala Ing. Klára Štiasna, Ph.D.
V Brně dne 12. 11. 2019
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Schválení zadavatelem

Zpráva byla předána zadavateli dne

15. 11. 2019

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,
zadavatele

rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Podpis oprávněné osoby zadavatele

podepsal v zastoupení doc. Ing. Martin
Klimánek, Ph.D., prorektor, na základě
plné moci ze dne 10. 7. 2018

Razítko zadavatele
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PŘÍLOHA K PROTOKOLU
Informace o nahlížení do protokolu
Jméno a příjmení Obchodní
osoby,
která firma/název/jméno, příjmení
nahlédla
do organizace, vůči níž je osoba,
zprávy
která nahlédla do zprávy
v pracovněprávním
či
obdobném vztahu
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RČ/číslo
Datum
občanskéh nahlédnutí
o průkazu do zprávy
osoby,
která
nahlédla
do zprávy

Podpis
osoby,
která
nahlédla
do zprávy

