MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
__________________________________________________________________________________________

Příloha č. 2 k č.j.: MV-48079-7/PO-PSM-2013
V Praze dne 28. května 2013
Počet listů: 2

Protokol o otevírání obálek s nabídkami
Komise ustanovená zadavatelem pro otevírání obálek s nabídkami k veřejné zakázce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
s názvem „Mobilní plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a MS/MS
režimem“ vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f)
zákona, vyhlášené ČR Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR náměstkem
generálního ředitele brig. gen. Ing. Milošem Svobodou, pod č.j.: MV-48079-3/PO-PSM-2013
a uveřejněné na Profilu zadavatele, zahájila otevírání obálek dne 28. května 2013 v 10:00 hod.
v zasedací místnosti č. 415 na adrese GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha 414 v následujícím
složení:
pplk. Ing. Ladislava Navrátilová, Ph. D.
pplk. Ing. Petra Ločárková
pplk. Ing. Dagmar Urbanová
Bc. Kateřina Straková
Ing. Petr Škopek
Všichni členové komise podepsali „Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti“ příloha č. 1 č.j.: MV-48079-7/PO-PSM-2013.
Při otevírání obálek byli přítomni uchazeči viz „Listina přítomných uchazečů“- příloha
č. 3 č.j.: MV-48079-7/PO-PSM-2013.
Zadavatel přijal v souladu s ustanovením § 69 zákona celkem 2 nabídky, které jsou
zapsány v „Seznamu doručených a přijatých nabídek“- č.j.: MV-48079-7/PO-PSM-2013.
Obálky s nabídkami byly doručeny uzavřené a v souladu s ustanovením § 69 odst. 5
zákona správně označené.
Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky.
Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly
evidovány v seznamu doručených a přijatých nabídek a kontrolovala nabídky podle
ustanovení § 71 odst. 9 zákona, tedy zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Vyhodnocení kontroly jednotlivých nabídek podle ustanovení § 71 odst. 9 zákona je
uvedeno
ve
„Vyhodnocení
kontroly
nabídek“příloha
č.
4
č.j.:
MV-48079-7/PO-PSM-2013.

Pořadové číslo, pod
kterým byla nabídka
zaevidována

Výsledek kontroly nabídek podle ustanovení § 71 odst. 9 zákona
Obchodní název
firmy/jméno,
příjmení uchazeče

1.

RMI, s.r.o.

2.

IGHT s.c.

Sídlo/místo
podnikání uchazeče

IČ

Lázně Bohdaneč,
Pernštýnská 116, okres
Pardubice, PSČ 533 41
ul. Marszałkowska 80, 00517 Warszawa, Polsko

25288083

Nabídka
vyhověla
požadavkům
podle § 71
odst. 9
(ANO – NE)

ANO
ANO

Nabídky uchazečů uvedené pod poř. č. 1. - 2. vyhověly kontrole úplnosti podle
ustanovení § 71 odst. 9 zákona a budou předmětem posouzení a hodnocení nabídek.
Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne 28. května 2013 v 10:10 hod.

Jméno a příjmení člena / náhradníka člena
hodnotící komise
1.

pplk. Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D.

2.

pplk. Ing. Petra Ločárková

3.

pplk. Ing. Dagmar Urbanová

4.

Bc. Kateřina Straková

5.

Ing. Petr Škopek
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Podpisy členů / náhradníků
členů komise pro otevírání
nabídek

