PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Krajský soud v Plzni
Veleslavínova 40 21/40, 306 17 Plzeň
Mgr. Miloslav Sedláček
00215694

Spisová značka zadavatele: Spr 722/2017
Interní číslo zadavatele: Spr 722/2017
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Mgr. Miloslav Sedláček
Kontaktní osoba: Ivana Marešová
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU:
Název VZ: KS v Plzni – rentgen zavazadel
Druh zadávacího řízení: Otevřená výzva
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: VZ0028581

Zadavatel dne 22.8.2017 ve 14.50 hodin pořídil tento protokol o otevírání nabídek, posouzení
a hodnocení nabídek.
I.

Přítomní zástupci zadavatele

p. Ivana Marešová – investiční technik KS v Plzni
p. Jaroslava Krausová – bezpečnostní ředitelka KS v Plzni
Všichni přítomní zástupci zadavatele byli seznámeni se seznamem podaných nabídek a prohlašují, že
budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí v souvislosti se svou účastí na
jednání a nejsou ve vztahu k veřejné zakázce a dodavatelům podjati, nepodíleli se na zpracování
nabídky, nemají osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s dodavateli, kteří předložili nabídku, je
nespojuje osobní, pracovní či jiný poměr.
II.

Náplň jednání zadavatele

Náplní jednání zadavatele bylo:
- Otevírání nabídek
- Posouzení nabídek
- Hodnocení nabídek
II.1.

Otevírání nabídek:

Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek přijal nabídky uvedené v Seznamu podaných nabídek,
který je přílohou tohoto protokolu.
Všechny nabídky byly podány elektronicky.
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Zadavatel
otevřel
pro podání nabídek.

nabídky

v pořadí,

Nabídka č.
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa)
Právní forma
IČ
Nabídková cena v Kč bez DPH
Zadavatel vyřadil nabídku
Důvod vyřazení nabídky

II.2.

v jakém

byly

zadavateli

doručeny

ve

lhůtě

1
Servis Musil, s.r.o.
Ringhofferova 115/1, 15521 Praha - Třebonice
Společnost s ručením omezeným
25699911
809 000,00
NE

Posouzení nabídek:

Zadavatel posuzoval splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Nabídka č.
Obchodní firma nebo název / obchodní
firma nebo jméno a příjmení
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa)
Právní forma
IČ
Nabídková cena v Kč bez DPH
Zadavatel / komise vyřadil / vyřadila
nabídku
Důvod vyřazení nabídky

II.3.

1
Servis Musil, s.r.o.
Ringhofferova 115/1, 15521 Praha - Třebonice
Společnost s ručením omezeným
25699911
809 000,00
NE

Hodnocení nabídek:

Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek, neboť by byla hodnocena nabídka pouze jednoho uchazeče.

V Plzni dne 22.08.2017
Ivana Marešová
investiční technik
Krajský soud v Plzni
Přílohy:
Seznam podaných nabídek
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