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DATUM:

27.04.2012

založeno do spisu

Protokol ze 2. 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.
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.
Počet přítomných členů hodnotící komise:
Komise je schopná usnášení.
Jednání řídil:

4
Ing. Radek Harabiš

Druhé jednání komise bylo zahájeno dne 27.04.2012 v 08:00 hod.
Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Vzhledem k tomu, že byla doručena pouze jedna nabídka a tato nabídka splnila všechny
formální i obsahové požadavky zadavatele, hodnocení se neprovádí.
Komise určuje jako vítěze výběrového řízení společnost:
VERA, spol. s r. o. se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6.
Komise doporučuje Radě města Kopřivnice akceptovat výběr vítěze výběrového řízení.
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Složení a podpisy členů hodnotící komise:
člen komise

podpis

1

Ing. Miroslav Kopečný

omluven

2

Ing. Radek Harabiš

podpis

3

Mgr. Ondřej Miklas

podpis

4

Ing. Pavel Liška

podpis

5

Bc. Josef Solanský

podpis

Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek
Žádný z členů hodnotící komise nezaujal rozdílné stanovisko oproti stanoviskům ostatních
členů hodnotící komise a nepožádal tedy o zápis o zdůvodnění rozdílného stanoviska.
Jednání komise bylo ukončeno dne 27.04.2012 ve 08:15 hod.
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