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-48079-8/PO-PSM-2013
V Praze dne 30. května 2013
Počet listů: 2

Protokol o posouzení kvalifikace
z hlediska splnění ustanovení § 59 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb,. o veřejných zakázkách, veznění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

„Mobilní plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a MS/MS režimem“

Pořadové
číslo
1.
2.

Obchodní firma
RMI, s.r.o., Lázně Bohdaneč, Pernštýnská 116,

okres Pardubice, PSČ 533 41

IČ
25288083

IGHT s.c., ul. Marszałkowska 80, 00-517
Warszawa, Polsko

Splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách
(S – splňuje / N – nesplňuje)

Pořadové
číslo,
pod kterým
byla nabídka
evidována
1

2

S

S

S

N*

S

N*

3

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - § 54 písm. a) zákona
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci - § 54 písm. b)
zákona
Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Celkové hodnocení nabídek (S – splnila / N – nesplnila)

S**

S

S

* Dle § 51 odst. 7 věty čtvrté zákona nebyl připojen úředně ověřený překlad do českého jazyka.
**Doklad byl doručen dne 29. 5. 2013.
Komise konstatovala, že nabídky pod pořadovým číslem 1. a 2. splňují kvalifikační předpoklady
k předmětné veřejné zakázce.

1. předseda

Jméno a příjmení
člena hodnotící komise
pplk. Ing. Ladislava Navrátilová,
Ph.D.

2. místopředseda

Ing. Petr Škopek

3. člen

ppk. Ing. Petra Ločárková

4. člen

ppk. Ing. Dagmar Urbanová

5. člen

Bc. Kateřina Straková

Podpisy členů hodnotící komise

