MV-71842-36/VZ-2011
Počet listů: 3

PROTOKOL O 3. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
v zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – otevřené řízení o zadání veřejné zakázky

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra
IČ zadavatele:

0007064

Sídlo zadavatele:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Osoba oprávněná jednat: Zdeněk Kroupa
Veřejná zakázka:

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

Hodnotící komise se sešla dne 20. prosince 2011 v 9 hodin v zasedací místnosti č. dv. 320
na adrese Praha 4, nám. Hrdinů 1634/3, na základě svolání zadavatele na svém třetím
jednání, vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce.

Na zasedání hodnotící komise se dostavili
Člen

Útvar

1. Ing. Libor Vašíček

OVZCN MV

2. Ing. Pavel Krča

OVZCN MV

3. Petr Prošek

OVZCN MV

4. Josef Štěpnička

ZS MV

5. Ing. Jozef Grunta

GŘ HZS

6. Mgr. Leopold Hübner

GŘ HZS

Komise se sešla v počtu 6 členů z 8 jmenovaných a byla usnášeníschopná.
Hodnotící komise rozhodovala většinou hlasů přítomných členů.

Body jednání:
1.

Dokončení posouzení nabídek a předběžné hodnocení nabídek
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Komise zkontrolovala písemné vysvětlení nabídek všech sedmi oslovených uchazečů a
konstatovala, že uchazeči
OFFICE DEPOT s.r.o a
Blue Grass s.r.o.
nedoručili ve stanovené lhůtě písemné objasnění svých nabídek, a proto komise výše
uvedené nabídky vyřadila a doporučila dle § 76 odst. 6 zákona centrálnímu zadavateli
vyloučení obou uchazečů z účasti v zadávacím řízení.
Uchazeči
VDI META – výrobní družstvo invalidů,
IMPROMAT CZ spol. s r.o.,
Flamy Pardubice a.s.,
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. a
AutoCont CZ a.s.
řádně objasnili nabídky a splnili technické podmínky stanovené centrálním zadavatelem.
Nabídky výše uvedených pěti uchazečů budou dále předběžně hodnoceny před vyhlášenou
elektronickou aukcí a výpis z el. nástroje Softender bude přílohou Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek.
Komise na tomto jednání vypracovala samostatnou Zprávu o posouzení s předběžném
hodnocení nabídek.
Odlišný názor člena hodnotící komise ve smyslu ustanovení § 75 odst. 5 zákona
(s odůvodněním):
Žádný člen komise nevyslovil odlišný názor.
Protokol byl přečten a členové komise svými podpisy stvrzují správnost a úplnost uvedených
údajů.
Další jednání hodnotící komise bude svoláno po stanovení termínu elektronické aukce.
Jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 20. prosince 2011 v 11:10 hodin.
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V Praze dne 20. prosince 2011
Jména a podpisy členů hodnotící komise:
Jméno, příjmení

Podpis

1. Ing. Libor Vašíček

2. Ing. Pavel Krča

3. Petr Prošek

4. Josef Štěpnička

5. Ing. Jozef Grunta

6. Mgr. Leopold Hübner
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