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Protokol z 1. jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
Zakázka:
Název projektu:
Reg. číslo:

Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Kopřivnice
(Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění)
Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I – III
CZ.1.06/2.1.00/06.06728

Pověřený zástupce zadavatele jmenoval dne 26.03.2012 písemností č. j.: 15096/2012/Har
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
Otevírání obálek a hodnocení se zúčastnili tito zadavatelem jmenovaní členové komise:
Ing. Miroslav Kopečný
Ing. Radek Harabiš
Mgr. Ondřej Miklas
Ing. Pavel Liška
Bc. Josef Solanský
Členové komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek nesmí být ve vztahu k výběrovému
řízení a k uchazečům podjatí. O své nepodjatosti podepsali členové komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek čestné prohlášení, které je přílohou tohoto protokolu.
První jednání komise bylo zahájeno dne 13.04.2012 ve 12:00 hod.
Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zvolila předsedu a místopředsedu komise
takto:
Předseda komise:
Místopředseda komise:

Ing. Miroslav Kopečný
Ing. Radek Harabiš

Komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně 2/3 členů. Komise rozhoduje
většinou hlasů přítomných členů. Zastává-li člen komise odlišný názor proti názoru většiny,
uvede v protokolu z jednání komise tento odlišný názor s odůvodněním.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli
v souvislosti s výkonem své funkce.
DORUČENÉ NABÍDKY:
Pověřený zástupce zadavatele předal komisi pro otevírání obálek před zahájením otevírání
obálek jedinou nabídku uchazeče.
Komise pro otevírání obálek nesmí otevřít obálku s nabídkou do uplynutí lhůty pro podání
nabídky. Obálky s nabídkami jsou otevírány v termínu, který byl uveden ve Výzvě k podání
nabídky a zadávací dokumentaci. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídky
hodnotící komise neotevírá a zadavatel je bezodkladně vrací uchazečům.
Ve stanovené lhůtě pro podání nabídky byla zadavateli doručena pouze nabídka tohoto
uchazeče:
VERA, spol. s r.o.
Lužná 2, 160 00 Praha 6

13.04.2012

09:25

osobně

Po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebyly doručeny žádné nabídky.
Jednání komise probíhá za účasti uchazečů.
POSTUP KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK A HODNOCENÍ NABÍDEK PŘI OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK S NABÍDKAMI:
Komise otevírá obálku a kontroluje, zda je nabídka:
a) zpracována v českém jazyce
b) podepsaná oprávněnou osobou
c) z hlediska požadovaného obsahu úplná
Jestliže komise zjistí, že je nabídka neúplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí
uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení
včetně důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit.
POSTUP KOMISE PŘI POSOUZENÍ NABÍDEK:
Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek. Současně
hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předpokládané ceně veřejné
zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění.
V žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny hodnotící komise stanoví lhůtu
v délce min. 7 dnů ode dne doručení žádosti.
Neodůvodní-li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo posoudí-li
hodnotící komise zdůvodnění uchazeče jako neopodstatněné, nabídku vyřadí.
Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky.
V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč
vysvětlit. Uchazeč je povinen předložit požadované vysvětlení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení
žádosti, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise vyřadí nabídku, pokud
uchazeč nepředloží vysvětlení ve stanovené lhůtě.
Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posuzování, které nemají vliv na
nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.
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ZVEŘEJŇOVANÁ ČÁST PROTOKOLU O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Jednání komise bylo zahájeno dne 13.04.2012 ve 12:00 hod.
Jediná nabídka:
Obchodní firma (název):
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Cena za plnění veřejné zakázky (vč. DPH):
Cena technické podpory za 60 měsíců (vč. DPH):
Celková cena projektu (vč. DPH):
Zpracování nabídky v českém jazyce:
Podpis nabídky oprávněnou osobou:
Úplnost nabídky (z hlediska obsahu):

VERA, spol. s r.o.
Lužná 2, 160 00 Praha 6
Společnost s ručením omezeným
62587978
CZ62587978
1.434.000,- Kč
176.220,- Kč
1.610.220,- Kč
Ano
Ano
Nabídka uchazeče je úplná

Nabídka obsahově vyhověla požadavkům a bude dále hodnocena.

Jednání komise bylo ukončeno dne 13.04.2012 ve 12:35 hod.

Podpisy členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek:
člen komise

podpis

1

Ing. Miroslav Kopečný

podpis

2

Ing. Radek Harabiš

podpis

3

Mgr. Ondřej Miklas

podpis

4

Ing. Pavel Liška

podpis

5

Bc. Josef Solanský

podpis

Přílohy:

Prohlášení členů komise o nepodjatosti
Listina účastníků
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Písemné prohlášení členů komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise o nepodjatosti
Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Kopřivnice
Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ:
DIČ:
Název projektu:
Reg. číslo:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
00298077
CZ00298077
Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I – III
CZ.1.06/2.1.00/06.06728

Jako člen komise pro otevírání obálek a hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu
zadávané ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, čestně prohlašuji, že ve vztahu k veřejné zakázce a
k uchazečům nejsem podjat. Nepodílel jsem se na zpracování nabídky, nemám osobní
zájem na zadání výše uvedené veřejné zakázky, s uchazeči mě nespojuje osobní ani
pracovní či jiný obdobný poměr. Beru na vědomí, že vznikne-li důvod podjatosti, jsem
povinen tuto skutečnost bezodkladně ohlásit předsedovi komise. Dále beru na vědomí, že od
okamžiku, kdy jsem se o důvodu podjatosti dozvěděl, nesmím se zúčastnit jednání komise.
Zároveň prohlašuji, že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl při
jednání této komise.
Tuto skutečnost stvrzuji svým podpisem.
Podpisy přítomných členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise:

1

Ing. Miroslav Kopečný

13.04.2012

podpis

2

Ing. Radek Harabiš

13.04.2012

podpis

3

Mgr. Ondřej Miklas

13.04.2012

podpis

4

Ing. Pavel Liška

13.04.2012

podpis

5

Bc. Josef Solanský

13.04.2012

podpis

V Kopřivnici dne 13.04.2012

