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Protokol o otevírání obálek veřejné zakázky
„Hlavní architekt“

sepsaný dne 9. února 2012 při otevírání obálek s nabídkami k nadlimitní veřejné zakázce „Hlavní
architekt“ konané formou otevřeného řízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále
jen „zákon“) a vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. prosince 2011 pod značkou
7000000004289 a v Evropském věstníku dne 10. ledna 2012 pod značkou 2012/S 5-007599.
Zadavatel přijal v souladu s ustanovením § 71 „zákona“ do konce lhůty pro podání nabídek pouze
nabídku jednoho uchazeče, a to uchazeče IGOS Consulting, a.s., která je zapsána do seznamu
doručených a přijatých nabídek, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu.
Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
Přijaté obálky s nabídkou byly uzavřeny a v souladu s § 69 odst. 5 „zákona“ správně označeny.
Všichni přítomní účastníci se zapsali do listiny účastníků otevírání obálek, která je přílohou č. 2 tohoto
protokolu.
Komise pro otevírání obálek přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v termínu uvedeném
v oznámení zadávacího řízení:

Nabídka č.

1

Obchodní firma nebo název,
resp. jméno a příjmení: IGOS CONSULTING, a.s.
Sídlo, resp. bydliště:
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5 - Smíchov
Právní forma :
akciová společnost
resp. RČ nebo datum. narození:
Místo podnikání:
IČ, DIČ:

27396347

Požadovaný jazyk:

ano

ne

Podpis oprávněné osoby na návrhu smlouvy
podle § 68 odst. 2 zákona

ano

ne

Úplnost všech součástí požadovaných zákonem či
zadavatelem v zadávacích podmínkách:

ano

ne

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
Nabídka vyhověla požadavkům § 71 odst.8
Nabídka byla komisí vyřazena:

5.400.000,ano
ANO

ne
NE

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A
STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
Podporujeme Vaši budoucnost – www.esfcr.cz

Nabídka uchazeče, která byla hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazena:
nebyla taková nabídka

-

Vnesené připomínky:

Připomínku vznesl

Znění připomínky
Členové vyjádřili jednomyslně svůj souhlas s textem
protokolu a nikdo z členů komise nevyužil svého práva
na odchylný názor proti názoru většiny § 75 odst. 5 zákona

Otevírání obálek bylo ukončeno dne 9. února 2012 v 9.45 hodin.

Přílohy tohoto protokolu tvoří:
příloha č. 1 – seznam doručených a přijatých nabídek
příloha č. 2 – listina účastníků otevírání obálek s nabídkami

Složení komise pro otevírání obálek a podpisy členů:

Jméno a příjmení člena
komise pro otevírání
obálek

Obchodní firma, ke
které je člen
hodnotící komise
v pracovněprávním
či obdobném vztahu

Mgr. Josef Svoboda

OHA

Bc. Marcela Christová

OVZCN

Ing. Pavel Krča

OVZCN
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Číslo OP/
OEČ člena
komise pro
otevírání
obálek

Datum
podpisu
jednání

Podpis

