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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
PODANÝCH UCHAZEČI ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY
sepsaný dne 23. listopadu 2011 při otevírání obálek s nabídkami podaných prostřednictvím elektronického nástroje „Softender“ k nadlimitní veřejné zakázce s názvem
„Rámcová smlouva na dodávky záznamových a paměťových médií pro rok 2012“, konané formou otevřeného řízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášené v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 14. října 2011 pod evidenčním číslem 60066375 a v TEDu uveřejněna dne 18. října 2011 pod evidenčním číslem 2011/S 200-325796.
Přítomni:

Člen komise - náhradník

Součást

1.

Ing. Peter DAŇKO

OVZ CN

2.

Ing. Pavel KRČA

OVZ CN

3.

Petr PROŠEK

OVZ CN

Jsou přítomni 3 členové komise pro otevírání obálek (dále jen komise) ze 3 řádně
jmenovaných členů zadavatelem. Komise je usnášeníschopná.
V souladu s § 71 odst. 7 věta třetí zákona zadavatel uveřejnil v oznámení o
zahájení zadávacího řízení záměr použít jako prostředek hodnocení nabídek
elektronickou aukci, a tudíž se koná otevírání nabídek bez přítomnosti uchazečů.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 3 (tři) nabídky elektronickým nástrojem,
v listinné podobě byla podána jedna nabídka. Po termínu pro podání nabídek nebyla
podána žádná nabídka.
Komise pro otevírání obálek byla poučena o mlčenlivosti, kterou musí podle § 71
odst. 2 zákona zachovávat, a zároveň podepsala prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti.
Komise zkontrolovala v rámci otevírání nabídek podaných elektronickými prostředky,
zda
• je nabídka zpracována v požadovaném jazyce,
• je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
• nabídka obsahuje všechny součástí požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách,
• je nabídka autentická a
• s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím odšifrováním a otevřením manipulováno.
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Souhlas se zahájením otevíráním obálek v elektronickém nástroji „Softender“ potvrdil Ing. Peter Daňko a Petr Prošek.
Technické úkony v systému „Softender prováděl člen komise Ing. Peter Daňko.
Čas odšifrování a otevření nabídek: 09:05 hod.
Nabídky byly odšifrovány s využitím přiděleného elektronického klíče zadavatele
za přítomnosti všech členů komise. Držitelem tohoto klíče v rámci předmětné zakázky je
Ing. Peter Daňko.
Komise před otevíráním obálek zkontrolovala platnost elektronických podpisů u
jednotlivých nabídek a zda s datovými zprávami obsahujícími nabídky nebylo před jejich
otevřením manipulováno. Poté přistoupila ke kontrole jednotlivých obálek.
1. Nabídka s pořadovým číslem
Nabídka nevyhověla všem požadavkům uvedeným v § 71 odst. 8 písm. a) až c),
vyhověla ustanovení § 72 odst. 5) zákona.
Na základě ustanovení § 71 odst. 10 komise pro otevírání obálek nabídku vyřadila z toho důvodu, že nabídka uchazeče nebyla úplná a nevyhověla požadavkům ustanovení § 71 odst. 8:
písm. a) – nabídka nebyla předložena v českém jazyce;
písm. b) - návrh smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče;
písm. c) - nabídka neobsahovala všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Identifikační údaje uchazeče a nabídková cena předmětu plnění viz. příloha č. 3 tohoto
protokolu.
2. Nabídka s pořadovým číslem
Nabídka vyhověla všem požadavkům uvedeným v § 71 odst. 8 písm. a) až c) a
ustanovení § 72 odst. 5) zákona.
Identifikační údaje uchazeče a nabídková cena předmětu plnění viz. příloha č. 3 tohoto
protokolu.
3. Nabídka s pořadovým číslem
Nabídka vyhověla všem požadavkům uvedeným v § 71 odst. 8 písm. a) až c). a
ustanovení § 72 odst. 5) zákona.
Identifikační údaje uchazeče a nabídková cena předmětu plnění viz. příloha č. 3 tohoto
protokolu.
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Komise jmenovaná zadavatelem pro otevírání obálek elektronickými prostředky
jednomyslně konstatuje, že nabídky č. 2 a č. 3 splnily podmínky ustanovení § 71 a
72 zákona.
Podpisy členů komise:

Člen komise
1.

Ing. Peter DAŇKO

2.

Ing. Pavel KRČA

3.

Petr PROŠEK

Podpis

Přílohy tohoto protokolu tvoří:
příloha č. 1 – Prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti
příloha č. 2 – Seznam nabídek podaných elektronicky
příloha č. 3 – Identifikační údaje a cenové nabídky uchazečů
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3 listy
1 list
17 listů

