Protokol o otevírání obálek
Název zadavatele:

Městská část Praha - Šeberov

Sídlo zadavatele:

K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 – Šeberov

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce komunikací Lipenská, Osvětová a Rojická - II.
etapa – údržbové práce mezi ulicí U Školky a stávající strouhou
v Hrnčířských loukách

Číslo veřejné zakázky:

9/2017

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

V dále uvedeném termínu proběhlo v souladu s § 110 zákona otevírání obálek s nabídkami, které byly podány v
rámci shora uvedeného zadávacího řízení:
Datum otevírání obálek:

16.10.2017

Čas začátku otevírání obálek:

9:05 hod.

Čas ukončení otevírání obálek:

9:10 hod.

K otevírání obálek s nabídkami byla zadavatelem jmenována komise v níže uvedeném složení:
Členové komise :
Č.
1.
2.

Jméno a příjmení
Ing. Petra Venturová
RNDr. Michaela Archalousová

3.

Ing. Magdaléna Melzerová

4.

Ing. Jan Škůrek

5.

Ing. Pavlína Kollárová

Náhradníci členů:
Č.

Jméno a příjmení

1.

Ing. Věra Kratochvílová

2.
3.

Ing. Petr Štěpánek
Ing. Martina Lamžová

Před samotným zahájením otevírání obálek předala pí. starostka hodnotící komisi nabídky jednotlivých
účastníků zadávacího řízení, které byly zadavateli doručeny.
Seznam předaných nabídek je přílohou č. 1 tohoto protokolu.
Informace o termínu otevírání obálek byla součástí zadávací dokumentace.

Seznam přítomných členů komise a přítomných uchazečů je uveden v prezenční listině, která je přílohou č. 2
tohoto protokolu.
Komise otevírala jednotlivé obálky postupně podle jejich pořadového čísla a kontrolovala, zda byla nabídka
doručena ve stanovené lhůtě a zda byla doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Počet přijatých nabídek ve lhůtě pro podání nabídek:

1

Počet nabídek, které vyhověly kontrole:

1

Počet vyřazených nabídek:

0

Identifikační údaje o nabídkách:
Č.

Obchodní název firmy nebo název
účastníka zadávacího řízení

Sídlo/místo podnikání

IČO

DIČ

1.

INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha
4

47114444

CZ47114444

Výše nabídkové ceny:

Č.

Obchodní název firmy nebo název
účastníka zadávacího řízení

1.

INPROS PRAHA a.s.

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
609089,94

Otevírání obálek se nezúčastnil žádný zástupce uchazeče.
Dále podepsaní členové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé, a
že s nimi bezvýhradně souhlasí.
V Praze dne 16.10.2017

Jméno a příjmení
Ing. Petra Venturová
RNDr. Michaela Archalousová
Ing. Magdaléna Melzerová
Ing. Jan Škůrek
Ing. Pavlína Kollárová

Podpis člena komise

