Posouzení ŽoÚ po zavedení DNS- CALEUM

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
se žádostmi o účast a posouzení kvalifikace
Název zakázky:

007_KV_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní
techniky, příslušenství a tonerů

Interní číslo zakázky:

17/9615/007

Zadavatel:

Technická univerzita v Liberci
sídlo: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec I
IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Kateřina Vaškovská

 Oznámení o zahájení zadávacího řízení,
číslo dokumentu 43584-2017, datum uveřejnění v TED 04. 02. 2017
 Oznámení o zahájení zadávacího řízení (F02),
evidenční číslo zakázky Z2017-003227, datum uveřejnění ve VVZ 06. 02. 2017
 Uveřejnění na profilu zadavatele dne 06. 02. 2017
Dne 03. 04. 2019 došlo k otevření a posouzení žádosti o účast, která byla zadavateli doručena
do výše uvedeného dynamického nákupního systému. K tomuto datu byla podána 1 žádost o
účast.
Zpřístupnění obsahu žádosti o účast, doručené elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na profil zadavatele, proběhlo za účasti 2 oprávněných osob:
• RNDr. Ivana Večeřová
• Ing. Kateřina Vaškovská
Zadavatel se zabýval posouzením doručené žádosti o účast.
I.
SEZNAM ŽÁDOSTÍ O ÚČAST
Zadavatel přijal ke dni 02. 04. 2019 žádost o účast od níže uvedeného účastníka:
Žádost o účast uchazeče č. 20
obchodní firma:
Caleum a.s.
sídlo:
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha
IČ:
283 51 363
Zadavatel konstatuje, že:
− nabídka byla v souladu s § 138 odst. 1 ZZVZ podána prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK na profil zadavatele,
− doručená žádost o účast je autentická a před jejím otevřením s ní nebylo manipulováno.
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II.
POSOUZENÍ KVALIFIKACE V RÁMCI ŽÁDOSTI O ÚČAST
Zadavatel posuzoval soulad doručené žádosti o účast se zadávacími podmínkami stanovenými pro
výše uvedené zadávací řízení. V důsledku této kontroly byl účastník vyzván o předložení podepsané
žádosti v souladu se způsobem jednání uvedeným ve Výpisu ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů, tj. k obchodnímu názvu firmy je připojen podpis předsedy představenstva. Dále byl
účastník vyzván k předložení zplnomocnění osoby, která bude jednat ve věci veřejných zakázek
výše uvedeného DNS. Účastník dokumenty předložil v požadovaném rozsahu.
Nabídka účastníka č. 20
Obchodní společnost:
Sídlo:
IČ:
Podání žádosti o účast osobou
oprávněnou
ČP o splnění kvalifikace
základní způsobilost
ČP o splnění kvalifikace
profesní způsobilost
Výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
(SKD)
AKCIE:

Plná moc:
Účastník prokázal
Technickou kvalifikaci
pro kategorii
„Výpočetní technika a
příslušenství“

Caleum a.s.
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha
283 51 363
ANO
datum vydání: 01. 04. 2019
vyhotovil: Josef Ladra, předseda představenstva
- ANO
datum vydání: 01. 04. 2019
vyhotovil: Josef Ladra, předseda představenstva
- ANO
datum vydání: 01. 04. 2019
vyhotovil: Josef Ladra, předseda představenstva
Účastník v žádosti současně předložil elektronický
originál SKD k datu: 27. 03. 2019
Zadavatel prověřil stav akcií účastníka na základě údajů
uvedených ve VOR a konstatuje, že veškeré kmenové
akcie na jméno jsou v zaknihované podobě.
Účastník předložil plnou moc opravňující Pavla Šrytra
zastupovat společnost CALEUM a.s. v zakázkách
podávaných do uvedeného DNS.
ANO
Referenční zakázka č. 1
Dodávka serveru a pracovních stanic
datum dokončení zakázky: 29. 3. 2019
hodnota zakázky bez DPH: 298 000,- Kč
Referenční zakázka č. 2
dodávka serveru
datum dokončení zakázky: 29. 5. 2018
hodnota zakázky bez DPH: 180 000,- Kč
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Účastník prokázal
Technickou kvalifikaci
pro kategorii
„Tonery“

Účastník bude zařazen do
kategorie „Výpočetní technika a
příslušenství“
Účastník bude zařazen do
kategorie „Tonery“

ANO
Referenční zakázka č. 1
dodávka toneru pro tiskárny Canon
datum dokončení zakázky: 23. 12. 2018
hodnota zakázky bez DPH: 112 085,- Kč
Referenční zakázka č. 2
dodávka toneru pro tiskárny HP
datum dokončení zakázky: 30. 12. 2018
hodnota zakázky bez DPH: 103 115,- Kč
ANO
Dokumenty byly předloženy v požadovaném rozsahu.
Účastník bude ZAŘAZEN do této kategorie DNS
ANO
Dokumenty byly předloženy v požadovaném rozsahu.
Účastník bude ZAŘAZEN do této kategorie DNS

Závěr:
Účastník zadávacího řízení předložil žádost o účast, která obsahovala požadované prokázání
základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace. Splnil tak podmínky zadavatele
stanovené v zadávací dokumentaci a rovněž i podmínky vyplývající ze zákona pro zařazení do
DNS.
V Liberci dne: 16. 04. 2019
Digitálně podepsal Ing. Kateřina
Ing. Kateřina
Vaškovská
Datum: 2019.04.16 14:50:08
Vaškovská
+02'00'
______________________________

Ing. Kateřina Vaškovská
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