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Protokol o jednání hodnotící komise
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-8067-54/ČJ-2014-990640
Počet listů: 1
Přílohy:5/5
Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise“) se sešla na
základě § 75 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) na svém prvním jednání dne 14.8. 2014. Komise byla jmenována
referátníkem vedoucího odboru veřejných zakázek č.j.:PPR-8067-48/ČJ-2014-990640 ze dne
16.6. 2014 a byla zadavatelem dle § 71 odst. 3 zákona pověřena otevíráním obálek
s nabídkami a dle § 59 odst. 3 zákona pověřena posouzením kvalifikace.
Na svém prvním jednání komise zvolila za svého předsedu por. Bc. Jiřího Basla z KŘ policie
hl.m. Prahy a za místopředsedu Josefa Vorlíčka z OVZ PP ČR a všichni členové komise byli
seznámení se zadáním obchodního případu k zabezpečení nákupu balistických ochranných
prostředků přileb balistických s balistickým hledím NIJ III A v letech 2014-2016 pro ZJ P ČR
ve smyslu zákona..
Na prvním jednání komise se její členové seznámili s doručenými nabídkami dle
seznamu doručených nabídek a následně všichni členové komise podepsali prohlášení - viz
přílohy tohoto protokolu.
Další jednání komise bylo svoláno jejím předsedou na den 14. srpna 2014 v 10,00
hodin.
Ve lhůtě pro podání nabídek byla zadavateli doručena pouze 1 nabídka uchazeče HQH
SYSTÉM, spol. s r.o., proto dle § 71 odst. 6 zákona nebyla tato nabídka otevřena a v souladu
s §84 odst. 1 písm. e) zákona bude zadávací řízení zrušeno.
Skončeno, podepsáno dne 14.8. 2014 v 10,15, hodin.
předseda

por. Bc. Jiří Basl, KŘ policie hl.m. Prahy ,……………….....................

místopředseda

Josef Vorlíček, z OVZ PP ČR ,………………………………………...

člen

Miroslav Ryneš, z OVZ PP ČR,.................................……………...….

člen

Ing. Otakar Bouška, z OSM PP ČR,..................................…...…………

člen

mjr. Bc. Josef Němec z KŘ policie plzeňského kraje,………….……….

