MINISTERSTVO VNITRA
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Čj.: MV-34653-13/PO-PSM-2013

Praha 24. března 2014
Výtisk jediný
Počet listů: 2
Přílohy: 6/6

Protokol o otevírání obálek s nabídkami
sepsaný dne 24. března 2014 při otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku
„Mobilní infračervený spektrometr FTIR spolufinancovaný z IOP“ vyhlášenou MV GŘ
HZS ČR – náměstkem generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Františkem Zadinou pod
čj.: MV-34653-4/PO-PSM-2013.
Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 2 nabídky (viz seznam doručených
a přijatých nabídek čj. MV-34653-12/PO-PSM-2013).
Obálky s nabídkami byly doručeny uzavřené, správně označené a opatřené zpáteční
adresou.
Všichni členové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti (viz příloha) a byli
poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů komise, je tento člen
povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Žádnému z členů komise nevznikl důvod
podjatosti a toto písemné prohlášení učinili.
Otevírání obálek bylo zahájeno 24. března 2014 v 10:00 hod v sídle zadavatele. Informace
o termínu a čase otevírání obálek byly součástí zadávací dokumentace čj.: MV-34653-4/POPSM-2013 a oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku VZ dne 10. 12. 2013.
Otevírání obálek s nabídkami se účastnil zástupce uchazeče, který se prokázal občanským
průkazem (viz listina účastníků, která je přílohou tohoto protokolu). Komise pro otevírání
nabídek a posouzení kvalifikace, ustanovená zadavatelem čj.: MV-34653-8/PO-PSM-2013,
zahájila otevírání obálek ve složení:
Ing. Petr Škopek
Ing. Světlana Donskich
Jarmila Sochorová.
Komise postupovala dle § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů dále jen „zákon“ (platí znění paragrafu platné v den vyhlášení
veřejné zakázky, 2013). Obálky byly otevírány postupně podle pořadových čísel
a kontrolovalo se, zda:
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Nabídka č. 1
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

RMI, s. r. o.
Pernštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč
25288083
15 403 700,00 Kč
18 638 477,00 Kč

Nabídka vyhověla požadavkům uvedeným v § 71 odst. 9 zákona.
Operace „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“ je spolufinancována z Integrovaného operačního
programu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Nabídka č. 2
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČ:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:

HUKOS, s. r. o.
Místecká 258, 720 02, Ostrava - Hrabová
25860488
15 483 000,00 Kč
18 734 430 Kč

Nabídka vyhověla požadavkům uvedeným v § 71 odst. 9 zákona.
Členové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé
a že s nimi bezvýhradně souhlasí:
Podpisy komise:
…………v. r.……………
Ing. Petr Škopek

…………v. r.……………
Ing. Světlana Donskich

…………v. r.……………
Jarmila Sochorová
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