Zápis o posouzení žádostí o účast
v dynamickém nákupním systému mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dálejen „DNS“)

].

Identifikace zadávacího řízení:

Název DNS:

Tiskařské služby 2019 -2020

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Právní forma zadavatele:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba
veřejná vysoká škola podle zákona č. 1 1 1/1998 Sb.

IČ zadavatele:

61989100

Zadavatel zastoupen:

2.

JUDr. Ludmilou Tatranskou, MPA vedoucí oddělení veřejných zakázek

Místo, datum a čas konání:

zpřístupnění žádostí o účast (dále také „žádost“) se uskutečnilo dne 22. 1. 2019 vzdáleným přístupem
komise k elektronickéimi nástroji E-ZAK na adrese:
httpszjza[<a/„kv.\'sli.(37/dns_displav 31111111

3.

szické osobv, které se podílelv na posouzení žádostí o účast:

Zadavatel dne 14. l. 2019 pověřil komisi pro posouzení žádostí o účast podaných v předmětném DNS.
Jednání komise dne 22. 1. 2019 byli přítomni níže uvedení členové/náln'adníci:
Ing. Hana Žďárská
Gabriela Bílková

lng. Marcela Tomisová

4.

Posouzení žádostí o účast:

Zadavatel stanovil možnost podání žádostí od 10. l. 2019 do 22. 1. 2019 9:00 hodin. Zadavatel
obdržel 8 žádostí. Komise posoudila tyto žádosti:
Žádost číslo:

1

Název dodavatele:

Knowlimits s.r.o.

Sídlo dodavatele:

Píškova 1948/16, 155 00 Praha 5

IČ dodavatele:

63677792

S datovou zprávou obsahující žádost nebylo předjejím otevřením ze strany zadavatele manipulováno.
Zádost [ bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

Žádost číslo:

2

Název dodavatele:
Sídlo dodavatele:
IČ dodavatele:

pro Danter reklama a potisk s.r.o.
V Zátiší 810/ 1,709 00 Ostrava — Mariánské Hory
65141784

S datovou zprávou obsahující žádost nebylo před jejím otevřením ze strany zadavatele manipulováno.
Žádost 2 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

Žádost číslo:
Název dodavatele:
Sídlo dodavatele:

3
Metoda spol. s r.o.
Hluboká 14, 639 00 Brno

IČ dodavatele:

25584502

S datovou zprávou obsahující žádost nebylo před jejím otevřením ze strany zadavatele manipulováno.
Žádost 3 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

Žádost číslo:
Název dodavatele:
Sídlo dodavatele:

4
KLEINWÁCHTER holding s.r.o.
Čajkovského 1511, 738 01 Frýdek - Místek

IČ dodavatele:

05539528

S datovou zprávou obsahující žádost nebylo před jejím otevřením ze strany zadavatele manipulováno.
Žádost 4 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

Žádost číslo:
Název dodavatele:
Sídlo dodavatele:
IČ dodavatele:

5
Polypress s.r.o.
Truhlářská 486/15, 360 17 Karlovy Vary
26351731

S datovou zprávou obsahující žádost nebylo před jejím otevřením ze strany zadavatele manipulováno.
Žádost 5 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

Žádost číslo:
Název dodavatele:
Sídlo dodavatele:

6
NOBUS PRINT s.r.o.
Gončarovova 1527/1 1, 700 30 Ostrava — Zábřeh

IČ dodavatele:

26853361

S datovou zprávou obsahující žádost nebylo před jejím otevřením ze strany zadavatele manipulováno.
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Zádost 6 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

Žádost číslo:
Název dodavatele:
Sídlo dodavatele:

7
XORS OFFICE spol. s r.o.
Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

IČ dodavatele:

25351796

S datovou zprávou obsahující žádost nebylo před jejím otevřením ze strany zadavatele manipulováno.
Žádost 7 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

Žádost číslo:
Název dodavatele:
Sídlo dodavatele:

8
CBN - REKLAMA s.r.o.
Heyrovského 421/35, 779 00 Olomouc

IČ dodavatele:

25839616

S datovou zprávou obsahující žádost nebylo předjej ím otevřením ze strany zadavatele manipulováno.
Žádost 8 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

v

5.

Cestná prohlášení:

Komise se seznámila s identifikačními údaji výše uvedených dodavatelů. Přítomní členové/náhradníci
komise čestně prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů a jsou nestranní a nezávislí v souvislosti
s posouzením žádostí o účast pro zařazení dodavatelů do nákupního systému. Zároveň prohlašují, že
zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámili při účasti v komisi.

6. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti:

Seznam dokladů, kterými dodavatel č.1 Knowlimits s.r.o. prokazoval kvalifikaci:

Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
.

čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 14. 1. 2019

&

Výpisu z obchodního rejstříku
o internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku
7111Hugh/0111115111;;[1673'1315”U1"13151111x7:-1]1‘1])§1.ﬁ\ﬁ\31§x11\_\85111116191[(177071'/5'/<\Ll_\'p” 1’11/‘(1 Nj"
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Kontrola krycího listu:
Výše uvedený dodavatel má správně vyplněný Krycí list žádostí dle přílohy č 1 Výzvy k podání
žádosti o účast. Krycí listje podepsaný osobou oprávněnou k těmto úkonům.

Seznam dokladů. kterými dodavatel č. 2 pro Danter reklama a potisk s.r.o. prokazoval kvalifikaci:

Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
o
.

čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 15. l. 2019
Výpisu z obchodního rejstříku včetně ověřovací doložky Krajského soudu v Ostravě
zednelS. 1.2019.

Kontrola krycího listu:
Výše uvedený dodavatel má správně vyplněný Krycí list žádosti dle přílohy č. 1 Výzvy k podání
žádosti o účast. Krycí listje podepsaný osobou oprávněnou k těmto úkonům.

Seznam dokladů kterými dodavatel č. 3 Metoda spol. s r.o. prokazoval kvalifikaci:

Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
o

čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 18. 1. 2019

.

Výpisu z obchodního rejstříku včetně ověřovací doložky České pošty ze dne 13. 1 1. 2018.

Kontrola krycího listu:
Výše uvedený dodavatel má správně vyplněný Krycí list žádosti dle přílohy č. 1 Výzvy k podání
žádosti o účast. Krycí listje podepsaný osobou oprávněnou k těmto úkonům.

Seznam dokladů, kterými dodavatel č. 4 KLEINWÁCHTER holding s.r.o. prokazoval kvalifikaci:

Výše uvedený dodavatel prokázal splnění podmínek předložením
.

čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 18.1. 2019

.

Výpisu z obchodního rejstříku
o internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku
111[psi/mtiusi icocz “las 'uíj'ei„\trilv-Ísíirnra'?let);jlfrjšýjgď

čímž neprokázal podmínky pro zařazení do nákupního systému, jelikož neuvedl platný
odkaz na záznam společnosti v obchodního rejstříku.
Kontrola krycího listu:
Výše uvedený dodavatel má správně vyplněný Krycí list žádosti dle přílohy č. 1 Výzvy k podání
žádosti o účast. Krycí listje podepsaný osobou oprávněnou k těmto úkonům.
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Seznam dokladů, kterými dodavatel č.5 Polvpress s.r.o. prokazoval kvalifikaci:

Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
.

čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 21. 1. 2019

.

Výpisu z obchodního rejstříku
o internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku
71ml)»:"701311151iggg/ﬂ’ia’s”71171 13:151117131711111:24:},57191’1lg ‘.’:\111'{i<:1\1111; 1 0117,1011g‘gl'11j1l1 „'\ÍI'NY

Kontrola krycího listu:
Výše uvedený dodavatel má správně vyplněný Krycí list žádosti dle přílohy č. 1 Výzvy k podání
žádosti o účast. Krycí list je podepsaný osobou oprávněnou k těmto úkonům.

Seznam dokladů, kterými dodavatel č. 6 NOBUS PRINT s.r.o. prokazoval kvalifikaci:

Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
.

čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 2 l. l. 2019

.

Výpisu z obchodního rejstříku
o internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku

https; f/oinjLuther—4337215tui '1'91511‘11-11 rinaaj sligdlq '?suhjglgtltlijj 1 (>()()&1)jpf1)1 9/111131)’:

Kontrola krycího listu:
Výše uvedený dodavatel má správně vyplněný Klycí list žádostí dle přílohy č. 1 Výzvy k podání
žádosti o účast. Krycí list je podepsaný osobou oprávněnou k těmto úkonům.

Seznam dokladů, kterými dodavatel č. 7 XORS OFFICE spol. s r.o. prokazoval kvalifikaci:

Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
.

čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 21. l. 2019

.

Výpisu z obchodního rejstříku včetně ověřovací doložky České pošty ze dne 26. 10. 2018.

Kontrola krycího listu:
Výše uvedený dodavatel má správně vyplněný Krycí list žádosti dle přílohy č. 1 Výzvy k podání
žádosti o účast. Krycí list je podepsaný osobou oprávněnou k těmto úkonům.

Seznam dokladů, kterými dodavatel č. 8 CBN — REKLAMA s.r.o. prokazoval kvalifikaci:

Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
.

čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 21. l. 2019

.

Výpisu z obchodního rejstříku
o internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku

https:""'oixjuwti_cjxp/linrďuilrcjr—trik 1:11’11121.\'_\>1LX11\‘\'1.>.\'111)‘1C1\171\1"11135*“;(211/11 '1’1 „'\l NY
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7.

Závěr:

Zádost č. ] Knowlimits s.r.0.je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného DNS.
Zádost č. 2 pro Danter reklama a potisk s.r.o.je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného
DNS.
Zádost č. 3 Metoda spol. s r.o.je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného DNS.
Žádost č.4 KLEINWÁCHTER holding s.r.o. není v souladu se zadávacími podmínkami
předmětného DNS
Žádost č. 5 Polypress s.r.o. je v souladu se zadávacímí podmínkami předmětného DNS.
Žádost č. 6 NOBUS PRINT s.r.0.je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného DNS.
Žádost č. 7 XORS OFFICE spol. s r.o. je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného DNS.
Žádost č. 8 CBN — REKLAMA s.r.o.je v souladu se zadávacimí podmínkami předmětného DNS.

8.

Podpisv přítomných členů/náhradníků komise:

V Ostravě dne 22. 1. 2019

Obchodní firma, vůči nížje
Jméno a příjmení

člen komise
v pracovněprávním či
obdobném vztahu

Podpis

Vysoká škola báňská —
In . Hana Žďárská
g

. ,
.
.
Technicka univer21ta Ostrava

Gabriela Bílková

. ,
.
.
Technicka univerZita Ostrava

Vysoká škola báňská —

lng. Marcela

Vysoká škola báňská —

Tomisová

Technická univerzita Ostrava
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9.

Rozhodnutí zadavatele:

Zadavatel svým podpisem potvrzuje souhlas s doporučením komise

V Ostravě dne:

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
jménem zadavatele“

JUDr. Ludmila Tatranská, MPA

Podpis oprávněné osoby zadavatele:
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