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Zpráva o průběhu výběrového řízení
byla vypracována v souladu s přílohou č. 2 Příručky pro žadatele Pravidla pro výběr
dodavatelu v rámci OP VaVpI (dále jen „PVD“).
-

Veřejná zakázka:
„VRI4: Zajištění propagace projektu Dopravní VaV centrum“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele
Sídlo
IC

:
:
:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657 33a, Brno 636 00
44994575

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
prof Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA ředitel

2. Identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídka byla hodnocena
Jméno uchazeče

Sídlo

iČ

PHARMALINK s.r.o.

Révová 4423/39,
628 00 Brno

29202604

CZECH IMAGE s.r.o.

Plotní 75, 602 00 Brno

25598457

3. Výsledek hodnocení nabídek
Poř.
.
čislo
1.

2.

.

...

Bodové skore I knterium
57,28 / nabídková cena
16,67 / ideový záměr
10,00 /_grafkké_zpracování
65,00 /nabídková cena,
8,33 / ideový záměr,
0,00 /_grafické_zpracování

Jméno uchazeče

I

PHARMALINK s.r.o.

29202604

CZECH IMAGE s.r.o.

25598457
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4. Seznam nabídek, které byly vyřazeny zhodnocení
Z dalšího hodnocení byly vyřazeny nabídky podané těmito uchazeči:
Obchodní firma:
Červinka Lubomír
iČ:
40981541
Oduvodnění vyloučení:
Uchazeč nesplnil zadávací podmínky zadavatele tím, že v rozporu se zněním zadávací
dokumentace ve Článku 17) Návrh smlouvy o dílo nebyla doložena smlouva o dílo a podepsaná
statutárním zástupcem.
Z tohoto duvodu hodnotící komise (dále jen „komise“) v souladu se zněním ~ 76 odst. 6
zákona o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) nabídku vyřadila a doporučila zadavateli
tohoto uchazeče vyloučit z dalšího řízení v této veřejné zakázce. Ten doporučení akceptoval.
Obchodní firma:

SPEED PRESS Plus a.s.
25765647
Odůvodnění vyloučení:
Uchazeč nesplnil zadávací podmínky zadavatele tím, že v rozporu se zněním zadávací
dokumentace ve Článku 9) Kvalifikační předpoklady nebyla doložena pojistná smlouva o
odpovědnosti za škodu zpusobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimální nabídkové
ceny a nebylo doloženo čestné prohlášení, že se uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho
zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na
zpracovávání zadávací dokumentace. Dále ve článku 10) Předpokládaná hodnota zakázky
v Kč (bez DPH) byla překročena nabídková cena.
Z tohoto duvodu komise v souladu se zněním * 76 odst. 6 zákona nabídku vyřadila a
doporučila zadavateli tohoto uchazeče vyloučit z dalšího řízení v této veřejné zakázce. Ten
doporučení akceptoval.
Obchodní firma:
REGRAFI s.r.o.
IČ:
27696111
Oduvodnění vyloučení:
Uchazeč nesplnil zadávací podmínky zadavatele tím, že v rozporu se zněním zadávací
dokumentace ve článku 9) odst. 1 oprávnění podnikat v oblasti shodné předmětem zakázky
nebylo doloženo živnostenské oprávnění. Dále ve článku 17) Návrh smlouvy o dílo nebyla
doložena smlouva o dílo a podepsaná statutárním zástupcem. Dále ve článku 9) Kvalifikační
předpoklady nebyl doložen seznam referencí, pojistná smlouva o odpovědnosti za škodu
zpusobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimální nabídkové ceny. Dále ve článku 13)
bod 13.2. Ideový záměr a bod 13.3. Grafické zpracování nebyly předloženy vzorky dárkových
a reklamních předmětu k hodnocení. Dále ve článku 9) Kvalifikační předpoklady nebylo
doloženo čestné prohlášení, že se uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec,
ani subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracovávání
zadávací dokumentace.
Z tohoto duvodu komise v souladu se zněním ~ 76 odst. 6 zákona nabídku vyřadila a
doporučila zadavateli tohoto uchazeče vyloučit z dalšího řízení v této veřejné zakázce. Ten
doporučení akceptoval.
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Obchodní firma:

Advertum s.r.o.
IČ:
63494477
Oduvodnění vyloučení:
Uchazeč nesplnil zadávací podmínky zadavatele tím, že v rozporu se zněním zadávací
dokumentace ve článku ve článku 17) Návrh smlouvy o dílo nebyla doložena smlouva o dílo a
podepsaná statutárním zástupcem. Dále ve článku 9) Kvalifikační předpoklady nebyla
doložena pojistná smlouva o odpovědnosti za škodu zpusobenou dodavatelem třetí osobě ve
výši minimální nabídkové ceny pojištění odpovědnosti ve výši minimální nabídkové ceny,
nebylo doloženo čestné prohlášení, že se uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho
zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na
zpracovávání zadávací dokumentace, nebyl doložen seznam referencí. Dále ve článku 13)
bod 13.2. Ideový záměr a bod 13.3. Grafické zpracování nebyly předloženy vzorky dárkových
a reklamních předmětu k hodnocení.
Z tohoto duvodu komise v souladu se zněním * 76 odst. 6 zákona nabídku vyřadila a
doporučila zadavateli tohoto uchazeče vyloučit z dalšího řízení v této veřejné zakázce. Ten
doporučení akceptoval.

Obchodní firma:
BILLY BARLOW, spol. s.r.o.
IC:
25560921
Oduvodnění vyloučení:
Uchazeč nesplnil zadávací podmínky zadavatele tím, že v rozporu se zněním zadávací
dokumentace ve článku 9) odst. I oprávnění podnikat v oblasti shodné předmětem zakázky
nebylo doloženo živnostenské oprávnění. Dále ve článku 13) bod 13.2. Ideový záměr a bod
13.3. Grafické zpracování nebyly předloženy vzorky dárkových a reklamních předmětu
k hodnocení. Dále ve článku 9) Kvalifikační předpoklady nebylo doloženo čestné prohlášení
ve kterém se uchazeč zavazuje udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu plnění
zakázky.
Z tohoto duvodu komise v souladu se zněním * 76 odst. 6 zákona nabídku vyřadila a
doporučila zadavateli tohoto uchazeče vyloučit z dalšího řízení v této veřejné zakázce. Ten
doporučení akceptoval.

5. Identifikační údaje dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva
Obchodní firma:
Sídlo místo podnikání:
IC:

PHARMALINK s.r.o.
Révová 4423 39, 628 00 Brno
29202604

Všichni členové hodnotící komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti v souladu s ~ 74
odst. 7 dle zákona č. 137 2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.
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V Brně dne 23. 9. 2011
C
prof Ing. Karel Pospi ii,
ředitel

‘.

.D., MBA

Centrum dopravního výzkumu, v. v.

(~~J
CEN~PUM
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Líšeňská 33a, 636CdV@CdV.CZ
00 Brno
.

IC: 44 99 45 75
DIČ: C244994575

