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

1.

Identifikace zadávacího řízení:

Název DNS:

Propagační předměty 2020

Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Právní forma zadavatele:
IČ zadavatele:
Zadavatel zastoupen:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.
619 89 100
JUDr. Ludmilou Tatranskou, MPA, vedoucí oddělení veřejných
zakázek

2.

Místo, datum a čas konání:

Zpřístupnění žádostí o účast (dále také „žádost“) se uskutečnilo dne 21. 1. 2020 vzdáleným přístupem
komise k elektronickému nástroji E-ZAK na adrese: https://zakazky.vsb.cz/dns_display_12.html

3.

Fyzické osoby, které se podílely na posouzení žádostí o účast:

Zadavatel dne 9. 1. 2020 pověřil komisi pro posouzení žádostí o účast podaných v předmětném DNS.
Jednání komise dne 21. 1. 2020 od 9:00 hod. a 22. 1. 2020 od 9:00 hod. byli přítomni níže uvedení
členové/náhradníci:
Mgr. Jan Vašek, MPA
Ing. Milan Matolák
Mária Zuská

4.

Posouzení žádostí o účast:

Zadavatel stanovil možnost podání žádostí dne 7. 1. 2020 do 21. 1. 2020 do 9:00 hodin. Zadavatel
obdržel 6 žádostí. Komise posoudila tyto žádosti:
Žádost číslo:
1
Název dodavatele: Knowlimits s.r.o.
Sídlo dodavatele: Píšková 1948/16, 155 00 Praha Stodůlky
IČ dodavatele: 636 77 792
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S datovou zprávou obsahující žádost nebylo před jejím otevřením ze strany zadavatele
manipulováno.
Žádost 1 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

Žádost číslo:
2
Název dodavatele: VELA CZECH, s.r.o.
Sídlo dodavatele: Svatoplukova 2771/1, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ dodavatele: 268 19 643
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:
3
Název dodavatele: MPM -QUALITY v. o. s.
Sídlo dodavatele: Příborská 1473, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ dodavatele: 479 87 430
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:
4
Název dodavatele: REDA Ostrava, s.r.o.
Sídlo dodavatele: Pobialova 799/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ dodavatele: 072 72 031
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:
5
Název dodavatele: PREDVO, s.r.o.
Sídlo dodavatele: K teplárně 66/3, Třeboradice, 196 00 Praha 9
IČ dodavatele: 636 73 118
S datovou zprávou obsahující žádost nebylo před jejím otevřením ze strany zadavatele
manipulováno.
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Žádost 5 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

Žádost číslo:
6
Název dodavatele: REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o.
Sídlo dodavatele: Kardašovská 394/2, PSČ 19000, Praha 9
IČ dodavatele: 170 47 692
S datovou zprávou obsahující žádost nebylo před jejím otevřením ze strany zadavatele
manipulováno.
Žádost 6 bude zařazena do dalšího posouzení žádostí a kvalifikace dodavatele.

5.

Čestná 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 9. 1. 2020
• internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=671757&typ=PLATNY
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. 2 VELA CZECH, s.r.o. prokazoval kvalifikaci:
Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
• čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 13. 1. 2020
• internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=258422&typ=PLATNY

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.
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Seznam dokladů, kterými dodavatel č. 3 MPM -QUALITY v. o. s. prokazoval kvalifikaci:
Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
• čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 15. 1. 2020
• internetovým
odkazem
na
záznam
společnosti
v Obchodním
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=612041&=PLATNY

rejstříku

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. 4 REDA Ostrava, s.r.o. prokazoval kvalifikaci:
Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
• čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 14. 1. 2020
• internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1019205&typ=UPLNY

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. 5 PREDVO, s.r.o. prokazoval kvalifikaci:
Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
• čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 16. 1. 2019
• internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=466732&=PLATNY
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 REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. prokazoval kvalifikaci:
Výše uvedený dodavatel prokazoval splnění podmínek předložením
• čestného prohlášení k základní způsobilosti ze dne 20. 1. 2019
• internetovým odkazem na záznam společnosti v Obchodním rejstříku
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=427369&typ=UPLNY

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.
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7.

Závěr:

Komise doporučuje zadavateli zařadit tyto dodavatele:
Žádost č. 1 Knowlimits s.r.o. je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného DNS.
Žádost č. 2 VELA CZECH, s.r.o. je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného DNS.
Žádost č. 3 MPM -QUALITY v. o. s. je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného DNS.
Žádost č. 4 REDA Ostrava, s.r.o. je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného DNS.
Žádost č. 5 PREDVO, s.r.o. je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného DNS.
Žádost č. 6 REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. je v souladu se zadávacími podmínkami předmětného
DNS.

8.

Podpisy přítomných členů/náhradníků komise:

v Ostravě (datum v elektronickém podpisu)
Jméno a příjmení

Obchodní firma, vůči níž je
člen komise
v pracovněprávním či
obdobném vztahu

Mgr. Jan Vašek, MPA

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava

Mgr. Jan
Vašek

Ing. Milan Matolák

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava

Ing. Milan
Matolák

Mária Zuská

Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava

Mária Zuská
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Podpis
Digitálně podepsal Mgr. Jan Vašek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989100,
o=Vysoká škola báňská - Technická
univerzita Ostrava [IČ 61989100],
ou=vas0082, cn=Mgr. Jan Vašek,
sn=Vašek, givenName=Jan,
serialNumber=P312413
Datum: 2020.01.22 10:20:33 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Milan Matolák
Datum: 2020.01.22
10:23:36 +01'00'
Digitálně podepsal Mária Zuská
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989100, o=Vysoká
škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČ
61989100], ou=zus50, cn=Mária Zuská, sn=Zuská,
givenName=Mária, serialNumber=P263570
Datum: 2020.01.22 10:37:15 +01'00'
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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:

Podpis oprávněné osoby zadavatele:

datum v elektronickém podpisu

JUDr. Ludmila Tatranská, MPA

JUDr. Ludmila
Tatranská
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Digitálně podepsal JUDr. Ludmila Tatranská
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61989100, o=Vysoká škola
báňská - Technická univerzita Ostrava [IČ 61989100],
ou=tat0014, cn=JUDr. Ludmila Tatranská,
sn=Tatranská, givenName=Ludmila,
serialNumber=P312416
Datum: 2020.01.22 10:53:20 +01'00'
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