PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
sepsaný dne 14.8. 2014 v rámci nadlimitního otevřeného řízení k veřejné zakázce na dodávku
balistických ochranných prostředků přileb balistických s balistickým hledím NIJ III A v letech
2014-2016 pro ZJ P ČR
Č.j. PPR-8067-55/ČJ-2014-990640
Počet listů: 2
Počet příloh:1/1

Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“), která byla
zadavatelem pověřena i otevíráním obálek, zahájila otevírání obálek s nabídkami dne 14.8.
2013 v 10,00 hodin v tom pořadí, v jakém byly doručeny. Komise pracovala ve složení:
Předseda
místopředseda
člen

por. Bc. Jiří Basl z KŘP hl.m. Prahy,
Josef Vorlíček z OVZ PP ČR ,
Miroslav Ryneš z OVZ PP ČR,
Ing. Otakar Bouška z OSM PP ČR,
mjr. Bc. Josef Němec z KŘP Plzeňského kraje.

Zadavateli byly doručeny v souladu s ustanovením § 69 zákona č. 137/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 4 nabídky. Obálky s nabídkami byly uzavřeny
a správně označeny.
Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami, které byly zapsány do seznamu
doručených nabídek.
Nabídka č. 1 uchazeč: HQH SYSTEM, spol. s r.o.
sídlo
Koněvova 188, 130 00 Praha 3
IČ
48112488
DIČ CZ 48112488
Ve lhůtě pro podání nabídek byla zadavateli doručena pouze 1 nabídka výše uvedeného
uchazeče, proto dle § 71 odst. 6 zákona nebyla tato nabídka otevřena.
Na závěr jednání komise neinformoval její předseda přítomné zástupce uchazeče ve
smyslu ustanovení odst. 4 § 73 zákona o jeho právu u zadavatele nahlédnout do protokolu,
protože uchazeč nebyl jednání komise přítomen.
Komise ukončila otevírání obálek dne 14.8.2014 v 10,30 hodin.
por. Bc. Jiří Basl z KŘP hl.m. Prahy……….............................................................
Josef Vorlíček z OVZ PP ČR …………………….......................................................
Miroslav Ryneš z OVZ PP ČR………..…..................................................................
Ing. Otakar Bouška z OSM PP ČR………………………...........................................
mjr. Josef Němec z KŘP Plzeňského kraje...………………………………………....
podpisy členů komise

ZÁSTUPCI ORGÁNU DOHLEDU:

jméno a příjmení

Podpis

ZÁSTUPCI MINISTERSTVA FINANCÍ:

jméno a příjmení

Podpis
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Příloha č. 1 k č.j. PPR-8067-55/ČJ-2014-990640
Počet listů: 1

LISTINA ÚČASTNÍKŮ
přítomných při otevírání obálek s nabídkami v rámci otevřeného řízení k veřejné zakázce
na dodávku
balistických ochranných prostředků přileb balistických s balistickým hledím NIJ III A v letech
2014-2016 pro ZJ P ČR
UCHAZEČI:

obchodní jméno

jméno zástupce
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podpis zástupce

