POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek

Čj. PPR-17425-20/ČJ-2013-990656
Praha 3. června 2014
Počet listů: 2

Protokol o jednání hodnotící komise
ve věci veřejné zakázky realizované dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na akci:
„Nákup rebreatherů“.
Hodnotící komise (dále jen „komise“), která byla zadavatelem pověřena v souladu s ustanovením
§ 71 odst. 3 zákona i otevíráním obálek a v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona také
posouzením kvalifikace, se sešla na základě ustanovení § 75 odst. 1 zákona na svém prvním
jednání dne 3. června 2014 v 09:50 hodin. Komise byla jmenována Rozhodnutím zadavatele
o jmenování hodnotící komise dne 22. května 2014 č.j. PPR-17425-17/ČJ-2013-990656.
Na tomto jednání komise zvolila za svého předsedu Bc. Martinu Chvátalovou z OVZ SLZ PP ČR
a za místopředsedu kpt. Bc. Michala Gubu z OSPČV ŘSPP PP ČR.
Komise pracovala ve složení:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Bc. Martina Chvátalová, OVZ SLZ PP ČR
kpt. Bc. Michal Guba, OSPČV ŘSPP PP ČR
por. Bc. Jiří Šejba, OSPČV ŘSPP PP ČR
kpt. Mgr. Jiří Pehal, OSPČV ŘSPP PP ČR
Ing. Jan Kuře, OMTZ SLZ PP ČR
Ing. Kamila Teřlová, OVZ SLZ PP ČR

V rámci jednání byli všichni členové komise seznámeni se zadáním veřejné zakázky ve smyslu
zákona, se seznamem doručených nabídek a následně podepsali všichni její členové čestné
prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti (viz přílohy).
Další jednání komise bylo svoláno předsedou této komise na den 3. června 2014 v 10:00 hodin
do kanceláře č. 216 správy logistického zabezpečení PP ČR.
Následně po ukončení otevírání obálek komise přistoupila k posouzení kvalifikace dle ust. § 59 a
§ 60 zákona. Průběh a výsledky posouzení kvalifikace jsou zaznamenány v protokolu o posouzení

kvalifikace č.j. PPR-17425-19/ČJ-2013-990656. Uchazeči byli požádáni v souladu s ust. § 59 odst.
4 zákona o doplnění kvalifikačních předpokladů do 12. června 2014 do 09.00 hod. Další jednání
komise je ustanoveno na 12. června 2014 do 10.00 hod.
Komise ukončila svou činnost a podepsala tento protokol dne 3. června 2014 v 12.21 hodin.
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