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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
sepsaný při otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku zadanou v nadlimitním
řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Cisternová automobilová stříkačka CAS15“
Otevírání obálek se uskutečnilo dne 10.10.2014 v 1000 hod. v sídle zadavatele.
Přítomní členové či náhradníci komise pro otevírání nabídek a posouzení kvalifikace:
1
kpt. Ing. Bohuslav Ježek
2
3
4

5

por. Bc. Antonín Urbánek
por. Bc. Martin Tajovský
nprap. Zdeněk Karásek
Monika Dědičová

Členové komise převzali od zadavatele seznam podaných nabídek a celkem 3 obálky,
které byly podány v řádné lhůtě pro podání nabídek. Komise pro otevírání nabídek a
posouzení kvalifikace provedla kontrolu nabídek a konstatuje, že obálky s nabídkami jsou
uzavřeny tak, že se obsah nedá vyjmout a jsou označeny podle § 69 odst. 5 zákona.
Komise provedla rovněž kontrolu, že označení obálek s nabídkami odpovídá seznamu
podaných nabídek.
Byli přítomen jeden zástupce uchazečů – seznam tvoří přílohu č.1 tohoto protokolu.
Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a
zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek, který je přílohou tohoto protokolu, a
zaprotokolovala následující údaje:
Nabídka č. 1
9.10.2014 – 9:11 hod.
Obchodní firma:
WISS CZECH, s.r.o.
Sídlo:
Halenkovice 10. 763 63 Halenkovice
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
29305934
CZ29305934
DIČ:
Nabídková cena (vč. DPH):
5 356 754,70 Kč
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku:
ano
Návrhy smlouvy a je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
ano
Závěr: Nabídka č. 1 odpovídá požadavkům uvedeným v § 71 odst. 8 zákona

1/3

Nabídka č. 2
10.10.2014 – 7:32 hod.
Obchodní firma:
THT Polička, s.r.o.
Sídlo:
Starohradská 316, 572 01 Polička
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
46508147
DIČ:
CZ46508147
Nabídková cena (vč. DPH):
5 559 950,00 Kč
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku:
ano
Návrhy smlouvy a je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
ano
Závěr: Nabídka č. 2 odpovídá požadavkům uvedeným v § 71 odst. 8 zákona.

Nabídka č. 3
10.10.2014 – 9:13 hod.
Obchodní firma:
STROJÍRNA POTŮČEK, s.r.o.
Sídlo:
Tovární 123, 538 21 Slatiňany
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
15053920
DIČ:
CZ15053920
Nabídková cena (vč. DPH):
5 791 060,00 Kč
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku:
ano
Návrhy smlouvy a je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
ano
Závěr: Nabídka č. 3 odpovídá požadavkům uvedeným v § 71 odst. 8 zákona

Otevírání obálek bylo dokončeno dne 10.10.2014 v 10:15 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami byl přítomen jeden zástupce uchazečů.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání obálek
s nabídkami podána jiná nabídka.

Protokol obsahuje 3 strany textu.
Nedílnou součástí tohoto protokolu je:
- Listina účastníků přítomných otvírání obálek + plná moc
- Čestná prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti
- Seznam doručených a přijatých nabídek – kopie

V Brně
dne 10.10.2014
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2 listy
5 listů
1 list

Níže podepsaní členové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto
protokolu jsou pravdivé a že s nimi bezvýhradně souhlasí:

Podpisy členů komise
1. kpt. Ing. Bohuslav Ježek

………………………………………..

2. por. Bc. Antonín Urbánek

………………………………………..

3. por. Bc. Martin Tajovský

………………………………………..

4. nprap. Zdeněk Karásek

………………………………………..

5. Monika Dědičová

………………………………………..
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