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

Č.j.: MV-48079-8/PO-PSM-2013

Počet listů: 4
Přílohy: 3/4

PROTOKOL O JEDNÁNÍ
hodnotící komise
Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení
kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek 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 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, se sešla dne 28. května 2013 v 10:00 hodin na základě svolání zadavatele na
svém 1. jednání, z něhož pořídila tento protokol.
Před zahájením prvního jednání byli členové hodnotící komise ve smyslu ustanovení § 74
odst. 7 zákona seznámeni s identifikačními údaji uchazečů, kteří podali nabídky podle Sdělení
zadavatele členům hodnotící komise, který je přílohou č. 1 tohoto Protokolu o jednání hodnotící
komise (dále jen „protokol“).
I.
1. člen
2. člen
3. člen
4. člen
5. člen

Složení hodnotící komise a její usnášení schopnost
pplk. Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D.
pplk. Ing. Petra Ločárková
pplk. Ing. Dagmar Urbanová
Bc. Kateřina Straková
Ing. Petr Škopek

Komise se sešla v počtu 5 členů, což představuje více jak dvě třetiny členů a tudíž komise je
usnášení se schopná v souladu s § 75 odst. 3 zákona.
II. Nepodjatost členů hodnotící komise
Všichni přítomní členové hodnotící komise podepsali ve smyslu ustanovení § 74 odst. 7
zákona čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti, které je přílohou č. 1 Seznamu doručených a
přijatých nabídek č.j. : MV-48079-7/PO-PSM-2013 a byli poučeni o tom, že vznikne-li důvod
k podjatosti některému z členů nebo náhradníků členů hodnotící komise, je povinen to bezodkladně
oznámit zadavateli.
Žádnému z členů hodnotící komise nevznikl důvod k podjatosti a všichni členové podepsali
čestné prohlášení o nepodjatosti a zachování mlčenlivosti o skutečnostech souvisejících s výkonem
funkce člena hodnotící komise ve vztahu k této veřejné zakázce.

III. Předseda a místopředseda hodnotící komise
-

Na základě většinového hlasování si hodnotící komise zvolila předsedu a místopředsedu:
předseda komise
pplk. Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D.
místopředseda komise
Ing. Petr Škopek

Na další jednání bude členy nebo náhradníky členů hodnotící komise svolávat předseda
nebo místopředseda hodnotící komise.
IV. Poučení členů hodnotící komise
Zástupce zadavatele – místopředseda hodnotící komise Ing. Petr Škopek seznámil členy
hodnotící komise s předmětnými zákonnými ustanoveními a ustanoveními vnitřních předpisů
z hlediska povinností a práv členů hodnotící komise a s dokumentací předmětné veřejné zakázky.
VI. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno dne 28. května 2013 v 10:00 hod výše
uvedenou komisí a byl vyhotoven „Seznam doručených a přijatých nabídek“ s přílohami, č.j.: MV48079-7/PO-PSM-2013, který je založen v dokumentaci veřejné zakázky a jehož součástí je
v příloze č. 2 „Protokol o otevírání obálek s nabídkami“.
VII. Posouzení kvalifikace
Hodnotící komise provedla následně posouzení kvalifikace nabídek, které splnili ustanovení § 71
odst. 9 zákona, z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele (§ 59 odst. 1
zákona).
V rámci posouzení kvalifikace hodnotící komise zjistila, že nabídka uchazeče poř. č. 2 neobsahuje
úředně ověřený překlad do českého jazyka dokladů prokazující splnění profesních kvalifikačních
předpokladů dle § 54 zákona.
Komise se rozhodla na základě § 59 odst. 4 zákona, vyzvat uchazeče k doplnění dokladu, který
prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona.
Hodnotící komise se rozhodla, do doby než uchazeč doručí požadovaný doklad přerušit jednání.
První jednání bylo následně ukončeno v 11:00 hod

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
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Podpisy členů hodnotící komise

Druhé jednání hodnotící komise
Hodnotící komise se sešla dne 30. 5. 2013 v 10:00 hod na adrese zadavatele, ke svému druhému
jednání v plném počtu a tudíž komise je usnášení se schopná v souladu s § 75 odst. 3 zákona.
Místopředseda hodnotící komise nejprve informoval její členy, že byl uchazeč dopisem ze dne
28. 5. 2013 čj. MV-48079-9/PO-PSM-2013, požádán o doložení dokladu, který by prokázal splnění
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona. Požadovaný doklad byl zadavateli doručen
dne 29. 5. 2013 a tvoří přílohu č. 3 tohoto protokolu.
Výsledky posouzení kvalifikace jsou uvedeny v „Protokolu o posouzení kvalifikace“, který je
uveden v příloze č. 2 tohoto protokolu. Komise konstatuje, že nabídky pod pořadovým číslem
1. a 2. splňují kvalifikační předpoklady a postupují do dalšího posouzení.
VIII. Posouzení nabídek
Hodnotící komise provedla posouzení níže uvedených nabídek z hlediska splnění zákonných
požadavků a požadavků zadavatele (§ 76 odst. 1 zákona).
Seznam nabídek k posouzení:
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

Tyto nabídky hodnotící komise posoudila z hlediska splnění zákonných požadavků a
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal
nepřijatelnou nabídku podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona.
IX. Posouzení nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny
Hodnotící komise také neshledala u posouzených nabídek mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve
vztahu k předmětu veřejné zakázky (§ 77 zákona).
IX. Výsledek posouzení nabídek hodnotící komisí
Hodnotící komise konstatovala, že nabídky uchazečů pod pořadovým číslem 1. a 2. splnily
zákonné požadavky a požadavky zadavatele a postupují do závěrečného hodnocení nabídek.
X. Hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bylo provedeno na základě základního hodnotícího kritéria, dle § 78 odst. 1
písm. b) zákon, nejnižší nabídková cena.
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Číslo
nabídky
1.
2.

Obchodní firma/název/jméno, případně
jména, a příjmení dodavatele/zájemce
RMI, s.r.o., Lázně Bohdaneč, Pernštýnská

116, okres Pardubice, PSČ 533 41
IGHT s.c., ul. Marszałkowska 80, 00-517
Warszawa, Polsko

Celková cena
bez DPH

Pořadí

2 108 800,00 Kč

1

4 111 600,00 Kč

2.

Hodnotící komise vyhodnotila nabídku uchazeče pod pořadovým číslem 1. jako nejvýhodnější.
XI. Hodnotící komise zpracovala „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“, která je založena
v dokumentaci veřejné zakázky, č.j. MV-48079-10/PO-PSM-2013. Komise se zavazuje předat
zadavateli prostřednictvím předsedy komise „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ včetně
doporučení dalšího postupu.
Nedílnou součástí tohoto protokolu o jednání hodnotící komise jsou přílohy:
Příloha č. 1 „Sdělení zadavatele členům hodnotící komise“
Příloha č. 2 „Protokol o posouzení kvalifikace“
Příloha č. 3 „Doklad uchazeče o splnění profesních kvalifikačních předpokladů“

1 list
2 listy
1 list

Protokol z jednání hodnotící komise zpracován, přečten a odsouhlasen členy hodnotící komise
dne 30. května 2013, v 11:00 hod.

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
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Podpisy členů hodnotící komise

