PROTOKOL O POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V DYNAMICKÉM NÁKUPNÍM SYSTÉMU

Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Týká se součástí:
Sídlo:
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Univerzita Karlova
Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1
00216208
CZ00216208
Filozofická fakulta
náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Název veřejné zakázky:

„UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a/nebo
korektury pro projekt KREAS v období 2018 – 2022“

I.

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan FF UK

Otevírání žádosti o účast v DNS

Proběhlo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel přijal dvě (2) žádosti
o účast v dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“). Zadavatel zkontroloval, zda je
zachována autenticita a zda nebylo s žádostí před jejím otevřením manipulováno.
Zadavateli byly doručeny následující žádosti o účast v DNS:
Obchodní
Poř. č. firma/název/jméno
žádosti
a příjmení
dodavatele

II.

14

Peter Bowdery

15

Peter Bowdery

Sídlo/místo
podnikání
dodavatele
Chelčického 119, 266
01, Beroun - BerounZavadilka
Chelčického 119, 266
01, Beroun - BerounZavadilka

IČO

Datum
doručení

Čas
doručení

69521620

29.6.2020

18:52 h

69521620

1.7.2020

15:33 h

Složení hodnoticí komise

Jednání hodnoticí komise se zúčastnili členové hodnoticí komise jmenovaní dle Rozhodnutí
zadavatele o jmenování hodnoticí komise ze dne 8.6.2020. Všichni přítomní členové hodnoticí
komise podepsali Prezenční listinu hodnoticí komise.
III.

Nepodjatost členů hodnoticí komise

Všichni členové hodnoticí komise byli vyzváni k podpisu čestného prohlášení o nepodjatosti
a byli poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů nebo náhradníků
členů hodnoticí komise, je povinen toto bezodkladně oznámit zadavateli.
Žádnému z členů hodnoticí komise nevznikl důvod k podjatosti a všichni podepsali čestné
prohlášení o nepodjatosti.

Všichni členové a náhradníci členů hodnoticí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o věcech, o nichž se dozvědí s výkonem své funkce.
IV.

Náplň jednání hodnoticí komise
Náplní jednání hodnoticí komise bylo posouzení žádosti dodavatele o účast v DNS z hlediska
splnění požadavků stanovených zadávacími podmínkami.

V.

Posouzení žádosti o účast v DNS

Komise posuzovala uvedenou žádost o účast v DNS z hlediska splnění základní a profesní
kvalifikace stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Doklady k prokázání kvalifikace posoudila zadavatelem stanovená hodnoticí komise, která
konstatuje:
Dodavatel: Peter Bowdery (pořadové číslo žádosti o účast v DNS: 14)
Ano

Doklady k prokázání základních
kvalifikačních předpokladů

Čestné prohlášení ze dne 5.6.2020.
Kopie potvrzení o bezdlužnosti finančního úřadu ke
dni 11.6.2020.
Kopie potvrzení o bezdlužnosti Okresní správy
sociálního zabezpečení Beroun ke dni 8.6.2020.
Kopie výpisu z rejstříku trestů fyzických osob ze dne
17.6.2020.
Ano

Doklady k prokázání profesních
kvalifikačních předpokladů
Doklady k prokázání technické
kvalifikace
Dodavatel požádán o objasnění či
doplnění žádosti o účast v DNS
Dodavatel požádán o objasnění či
doplnění dokladů k prokázání
kvalifikace
Údaj o prokázání kvalifikace
dodavatele

Kopie výpisu z živnostenského rejstříku ze dne
8.6.2020.
Nerelevantní
Ne
Ne
Prokázal

Hodnoticí komise konstatovala, že žádost o účast v DNS splnila požadavky zadavatele
stanovené v bodě 4 zadávací dokumentace.

Dodavatel: Peter Bowdery (pořadové číslo žádosti o účast v DNS: 15)
Dodavatel Peter Bowdery podal dne 1.7.2020 svou v pořadí druhou žádost o účast, ve které
zadavateli zaslal elektronické originály dokladů k prokázání základních a profesních
kvalifikačních předpokladů, které v kopiích doručil zadavateli ve své žádosti s pořadovým
číslem 14, konkrétně se jedná o tyto doklady:
• originál potvrzení o bezdlužnosti finančního úřadu ke dni 11.6.2020,
• originál potvrzení o bezdlužnosti Okresní správy sociálního zabezpečení Beroun ke dni
8.6.2020,
• originál výpisu z rejstříku trestů fyzických osob ze dne 17.6.2020,
• originál výpisu z živnostenského rejstříku ze dne 1.7.2020.
VI.

VII.

Seznam odmítnutých žádostí o účast v DNS
Poř. č.

Důvod odmítnutí žádosti o účast v DNS

15

Žádost s pořadovým číslem 15 je opakovanou žádostí totožného dodavatele
Petera Bowderyho, IČO: 69521620, jehož předchozí žádost o účast v DNS
s pořadovým číslem 14 je hodnoticí komisí doporučena k zařazení do
předmětného DNS.

Doporučení hodnoticí komise zadavateli
Obchodní firma/název/jméno
a příjmení dodavatele
Peter Bowdery

Sídlo/místo podnikání
dodavatele
Chelčického 119, 266 01,
Beroun - Beroun-Zavadilka

IČO
69521620

Hodnoticí komise doporučuje zadavateli dodavatele Petera Bowderyho zařadit
do dynamického nákupního systému na základě jeho žádosti o účast s pořadovým číslem 14.
Žádost o účast dodavatele Petera Bowderyho s pořadovým číslem 15 doporučuje hodnoticí
komise zadavateli z výše uvedeného důvodu odmítnout.
Předání Protokolu o posouzení žádosti o účast v DNS zadavateli
Zpráva byla zadavateli předána dne

9.7.2020

Osoba oprávněná jednat jménem nebo za
zadavatele

Doc. PhDr. Michal Pullmann,
Ph.D., děkan

Podpis oprávněné osoby zadavatele

doc. PhDr.
doc. PhDr. Michal
Pullmann, Ph.D.
Michal
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