Č.j. MV-71842-17/VZ-2011

Počet listů: 4
Přílohy: 2/2

Protokol o otevírání obálek s nabídkami v listinné podobě
Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra
IČ zadavatele:

0007064

Sídlo zadavatele:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Osoba oprávněná jednat:
Veřejná zakázka:

Zdeněk Kroupa

„Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních tiskových
zařízení pro rok 2012“

Komise pro otevírání obálek se sešla dne 1. listopadu 2011 v 9:00 hodin v zasedací
místnosti č. dv. 320 na adrese Praha 4, nám. Hrdinů 1634/3, na základě svolání
zadavatele na svém prvním jednání, vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce
- nadlimitní veřejné zakázce, 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 16. září
2011 pod evidenčním číslem 60065336 a v TED uveřejněno pod evidenčním číslem
2011/S 181-295041.
Před zahájením jednání komise podepsali všichni členové podle § 71 odst. 2 zákona
čestná prohlášení.
Z jednání komise pořídila tento protokol.
I. Složení komise a její usnášeníschopnost
Na jednání komise se dostavili:
Člen komise
1.

Ing. Libor Vašíček

2.

Petr Prošek

3.

Ing. Pavel Krča

Komise se sešla v počtu 3 členů a byla usnášeníschopná.
Hodnotící komise rozhodovala většinou hlasů přítomných členů.
II. Náplň jednání komise
Komise převzala doručené obálky s nabídkami, které zástupce zadavatele přijal
v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 zákona do konce lhůty pro podání nabídek.
V rámci lhůty obdržel zadavatel 3 (tři) obálky s nabídkami, které byly zapsány do
seznamu doručených nabídek, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu.
Přijaté obálky s nabídkami byly uzavřené a v souladu s požadavky zadávací
dokumentace správně označené.
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Po skončení lhůty pro podání nabídky nebyly zadavateli doručeny žádné další
nabídky.
Zadavatel přijal celkem 4 (čtyři) nabídky podané elektronickými prostředky.
Předsedou komise pro otvírání obálek byl jednomyslně zvolen Ing. Libor Vašíček,
který se ujal řízení komise pro otevírání obálek s nabídkami.

III. Účastníci otevírání obálek:
V souladu s § 71 odst. 7 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.
IV. Otevírání a kontrola obálek
Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly
doručeny a zapsány do seznamu doručených nabídek.
U každé nabídky uvedla komise identifikační údaje o uchazeči a informaci o tom, zda
nabídka splňuje požadavky zadavatele. U každé nabídky tedy komise kontrolovala
dle § 71 odst. 8 zákona zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče a
c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem
v zadávacích podmínkách.
Identifikační údaje uchazečů jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto protokolu.
V souladu s § 73 odst. 3 zákona komise uvádí následující údaje:
Pořadové číslo obálky
1
Kontrola nabídky:
a)
nabídka zpracována v českém jazyce
ANO
b)
návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou
ANO
c)
nabídka z hlediska požadovaného obsahu úplná
ANO
11 839 410,- Kč bez DPH
Nabídková cena
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 1 splňuje požadavky zadavatele a zákona.
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena.
Pořadové číslo obálky
2
Kontrola nabídky:
a)
nabídka zpracována v českém jazyce
ANO
b)
návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou
ANO
c)
nabídka z hlediska požadovaného obsahu úplná
ANO
14 455 500,- Kč bez DPH
Nabídková cena
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 2 splňuje požadavky zadavatele a zákona.
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena.
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Pořadové číslo obálky
3
Kontrola nabídky:
a)
nabídka zpracována v českém jazyce
ANO
b)
návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou
ANO
c)
nabídka z hlediska požadovaného obsahu úplná
ANO
15
410
640,Kč
bez
DPH
Nabídková cena
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 3 splňuje požadavky zadavatele a zákona.
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena.
Nabídky uchazečů, které byly komisí pro otevírání obálek vyřazeny:
Nebyla vyřazena žádná nabídka.
Otevírání obálek bylo ukončeno dne 1. listopadu 2011 v 11:15 hodin.

Níže podepsaní členové komise prohlašují, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou
pravdivé a že s nimi bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Člen komise
1.

Ing. Libor Vašíček

2.

Petr Prošek

3.

Ing. Pavel Krča

Podpis

Přílohy tohoto protokolu tvoří:
Příloha č. 1 – Seznam doručených a přijatých nabídek
Příloha č. 2 – Identifikační údaje uchazečů
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Záznamy o nahlížení uchazečů do protokolu o otevírání obálek a pořízení
výpisu nebo jeho opisu.

Uchazeč

Datum

Pořízení
výpisu, opisu
A/N
A/N
A/N
A/N
A/N
A/N
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Podpis

