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PROTOKOL
o posouzení kvalifikace
sepsaný při posuzování kvalifikace uchazečů 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/PO-PSM-2013.
Dne 24. března 2014 komise ustanovená zadavatelem (viz čj.: MV-34653-8/PO-PSM-2013)
se sešla na své první jednání pro posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006
Sb., zákona o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).
Komise pro posouzení kvalifikace, ustanovená zadavatelem čj.: MV-34653-8/PO-PSM-2013,
zahájila jednání ve složení:
Ing. Světlana Donskich
Ing. Adam Bříza
Jarmila Sochorová.
Členové komise podepsali čestná prohlášení o nepodjatosti ve smyslu § 59 odst. 2 věty druhé
zákona, která jsou již součástí Protokolu o otevírání obálek (viz čj.: MV-34653-13/PO-PSM2013). Prohlášení Ing. Břízy je součástí tohoto protokolu.
Komise posoudila kvalifikace uchazečů, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek
a splnili požadavky dle § 71 odst. 9 zákona (viz Protokol o otevírání obálek). Komise
posoudila prokázání splnění kvalifikace uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků
a požadavků stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci následujících uchazečů:
1. RMI, s. r. o. Pernštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 25288083
2. HUKOS, s. r. o., Místecká 258, 720 02, Ostrava – Hrabová, IČ: 25860488
Zadavatel požadoval po uchazečích prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních
předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) a § 54 písm. a) a b) zákona. Splnění
základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením dokladů dle § 53 odst. 3
zákona.
Komise konstatovala, že obě nabídky splnily kvalifikační předpoklady k předmětné veřejné
zakázce. Nabídky postoupily do další fáze zadávacího řízení – posouzení a hodnocení
nabídek.
Níže podepsaní členové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto protokolu
jsou pravdivé a že s nimi bezvýhradně souhlasí:
Podpisy komise:
…………v. r.……………
Ing. Světlana Donskich

Signature Not Verified

…………v. r.……………
Ing. Adam Bříza

…………v. r.……………
Jarmila Sochorová
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