MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Čj.: MV-34653-18/PO-PSM-2013

Praha 3. dubna 2014
Výtisk jediný
Počet listů: 3
Přílohy:

Protokol o jednání hodnotící komise
Hodnotící komise ustanovená zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
s názvem

„Mobilní infračervený spektrometr FTIR spolufinancovaný z IOP“
vyhlášené MV GŘ HZS ČR – náměstkem plk. Ing. Františkem Zadinou pod čj.: MV-346534/PO-PSM-2013 a uveřejněné dne 10. 12. 2013 na Profilu zadavatele a ve Věstníku VZ pod
č. VZ 348618, se sešla ke svému prvnímu jednání dne 3. dubna 2014 v 10:00 hod. v místnosti
č. 457 v sídle zadavatele v tomto složení:
člen komise
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

por. Mgr. Petr Hartvich, osoba odborná
plk. Ing. Josef Urbánek, osoba odborná
kpt. Ing. Martin Bracek, osoba odborná
kpt. Ing. Libor Bohdanecký, osoba odborná
kpt. Ing. Jiří Joura, osoba odborná
pplk. Ing. Jiří Matějka, osoba odborná
Ing. Světlana Donskich, pracoviště VZ

pracoviště
HZS Jihočeského kraje
HZS Plzeňského kraje
HZS Karlovarského kraje
HZS Královéhradeckého kraje
HZS Olomouckého kraje
MV-GŘ HZS ČR (odbor IZS)
MV-GŘ HZS ČR (oddělení VZ)

Program jednání:
1. Informace o průběhu zadávacího řízení a o povinnosti mlčenlivosti
2. Podpis prohlášení o nepodjatosti členy hodnotící komise
3. Volba předsedy a místopředsedy komise
4. Převzetí nabídek
5. Posouzení nabídek
6. Hodnocení nabídek.
K bodu 1 programu:
Ing. Světlana Donskich seznámila účastníky jednání s dosavadním průběhem zadávacího
řízení předmětné veřejné zakázky, zejména se zadávací dokumentací. Dále informovala
o výsledcích činnosti komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace.
Účastníci jednání byli dále poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
o nichž se dozvěděli nebo dozvědí v souvislosti se svou účastí v hodnotící komisi.
K bodu 2 programu:
Členům hodnotící komise bylo před zahájením jednání předáno sdělení obsahující identifikační
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údaje uchazečů, kteří podali nabídky (viz příloha č. 1 tohoto protokolu Sdělení zadavatele
členům hodnotící komise). Nikdo z členů hodnotící komise neoznámil podjatost ve vztahu
k předmětné veřejné zakázce. Prohlášení člena komise Ing. Světlany Donskich je již přiloženo
u protokolu o otevírání obálek čj.: MV-34653-13/PO-PSM-2013. Ostatní členové komise
podepsali čestná prohlášení, která tvoří přílohu tohoto protokolu.
K bodu 3 programu:
Předsedou komise byl jednomyslně zvolen pplk. Ing. Jiří Matějka a místopředsedkyní
Ing. Světlana Donskich.
K bodu 4 programu:
Hodnotící komise převzala od zadavatele dvě nabídky podané ve lhůtě pro podání nabídek,
které splnily požadavky dle ustanovení § 71 odst. 9 zákona (viz Protokol o otevírání obálek
čj.: MV-34653-13/PO-PSM-2013) a u kterých bylo prokázáno splnění kvalifikace (viz Protokol
o posouzení kvalifikace čj.: MV-34653-14/PO-PSM-2013).
K bodu 5 programu:
Posuzované nabídky:
Nabídka poř. č. 1
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
Nabídka poř. č. 2
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:

RMI, s. r. o.
Perštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč
25288083

HUKOS, s. r. o.,
Místecká 258, 720 02, Ostrava – Hrabová
25860488

Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona posoudila nabídky z hlediska
splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách
a z hlediska toho, zda uchazeči nepodali nepřijatelnou nabídku podle ustanovení § 22 odst. 1
písm. d) zákona.
Hodnotící komise také posuzovala ceny v nabídkách uchazečů dle § 77 odst. 1 zákona ve
vztahu k předmětu veřejné zakázky s konstatováním, že žádná nabídka neobsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Hodnotící komise konstatovala, že obě nabídky uchazečů splňují zákonné požadavky
a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a postupují do závěrečného
hodnocení.
K bodu 6 programu:
Komise hodnotila nabídky uchazečů podle základního hodnotícího kritéria (dle § 78 odst. 1
písm. b)) nejnižší nabídková cena.
Vyhodnocení:
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název

Cena bez DPH
v Kč 1 ks

Celková cena bez
DPH v Kč, 13 ks

Pořadí

1.

RMI, s. r. o.

1 184 900,00

15 403 700,00

1.

2.

HUKOS, s. r. o.

1 191 000,00

15 483 000,00

2.
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Jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou byla vyhodnocena nabídka č. 1 od uchazeče RMI,
s. r. o. Hodnotící komise doporučí zadavateli zadat veřejnou zakázku výše uvedené
společnosti.
Hodnotící komise zpracovala Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která je založena
v dokumentaci k veřejné zakázce pod čj.: MV-34653-19/PO-PSM-2013 a předseda komise se
zavázal předat ji včetně doporučení dalšího postupu zadavateli.
Protokol z jednání hodnotící komise zpracován, přečten a odsouhlasen členy hodnotící komise
dne 3. dubna 2014 v 10:50 hod.
Členové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé
a že s nimi bezvýhradně souhlasí:
člen komise

podpisy

1. pplk. Ing. Jiří Matějka, předseda

v. r.

2. Ing. Světlana Donskich, místopředsedkyní

v. r.

por. Mgr. Petr Hartvich

v. r.

4. plk. Ing. Josef Urbánek

v. r.

5. kpt. Ing. Martin Bracek

v. r.

6. kpt. Ing. Libor Bohdanecký

v. r.

7. kpt. Ing. Jiří Joura

v. r.

3.

Operace „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“ je spolufinancována z Integrovaného operačního
programu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

3

