
 

PŘÍLOHA PROTOKOLU O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI                  Č. 1 
 
Zadavatel : 
Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava – Hrabůvka, Slezská 23 
Zastoupený :   Mgr. Pavlem Němynářem, ředitelem 
IČ :    62 34 80 43 
 
Výzva k podání nabídky: 
 
Projekční činnost pro zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele interiéru na akci 
„VÚ Ostrava – Hrabůvka, Výstavba areálu oddělení Janová“ 
 
Zakázka malého rozsahu zadaná dle zákona č.137/2006  Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění a směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydané 
příkazem ministra školství č. 39/2007 ze dne 27. 11. 2007 v platném znění: Projekční činnost 
pro zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele interiéru na akci „VÚ Ostrava – Hrabůvka, 
Výstavba areálu oddělení Janová“. 
 
                         

 
NABÍDKA č. 2036/7/08, pod kterým je zapsána na seznamu doručených a přijatých nabídek   

 
I. UCHAZEČ 

  Arch. Josef Klimeš, K - ATELIER 
Obchodní firma:   ……………………………………………… 
 Nad hájkem 187, 511 01 Turnov - Mašov 
Sídlo / místo podnikání:  ……………………………………………… 
                     
Právní forma uchazeče:  ……………………………………………… 
 135 73 110 
IČ:            ……………………………………………… 
                                CZ  5703162366 
DIČ:          ……………………………………………… 

  
II. Kontrola nabídky v souladu s podmínkami výzvy: 

 
a) Nabídka JE  zpracována v jazyku požadovaném ve výzvě  

b) Nabídka JE  podepsána oprávněnou osobou. 

c) Nabídka JE  z hlediska požadovaného obsahu úplná. 

Poznámky: 
...........................................................................................................................................................  

Nabídka uchazeče č. 2036/7/08 splňuje požadavky podle výzvy k podání nabídky.  

      Podpisy členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
 
 

Jméno a příjmení člena / náhradníka člena 
hodnotící komise 

Podpisy členů / náhradníků 
členů hodnotící komise 

Jitka Hampelová  
Michaela Schefczyková  
Zuzana Janošová  
 



 

PŘÍLOHA PROTOKOLU O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI                  Č. 2 
 
Zadavatel : 
Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava – Hrabůvka, Slezská 23 
Zastoupený :   Mgr. Pavlem Němynářem, ředitelem 
IČ :    62 34 80 43 
 
Výzva k podání nabídky: 
 
Projekční činnost pro zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele interiéru na akci 
„VÚ Ostrava – Hrabůvka, Výstavba areálu oddělení Janová“ 
 
Zakázka malého rozsahu zadaná dle zákona č.137/2006  Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění a směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydané 
příkazem ministra školství č. 39/2007 ze dne 27. 11. 2007 v platném znění: Projekční činnost 
pro zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele interiéru na akci „VÚ Ostrava – Hrabůvka, 
Výstavba areálu oddělení Janová“. 
 
                         

 
NABÍDKA č. 2044/7/08 pod kterým je zapsána na seznamu doručených a přijatých nabídek   

 
III. UCHAZEČ 

  INS, s. r. o. – projektový a inženýrský atelier 
Obchodní firma:   ……………………………………………… 
 Palackého 920, 547 01 Náchod 
Sídlo / místo podnikání:  ……………………………………………… 
                   Společnost s ručením omezeným  
Právní forma uchazeče:  ……………………………………………… 
 60109971 
IČ:            ……………………………………………… 
                                CZ  60109971 
DIČ:          ……………………………………………… 

  
IV. Kontrola nabídky v souladu s podmínkami výzvy: 

 
d) Nabídka JE  zpracována v jazyku požadovaném ve výzvě  

e) Nabídka JE  podepsána oprávněnou osobou. 

f) Nabídka JE  z hlediska požadovaného obsahu úplná. 

Poznámky: 
...........................................................................................................................................................  

Nabídka uchazeče č. 2044/7/08 splňuje požadavky podle výzvy k podání nabídky.  

     Podpisy členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
 
 

Jméno a příjmení člena / náhradníka člena 
hodnotící komise 

Podpisy členů / náhradníků 
členů hodnotící komise 

Jitka Hampelová  
Michaela Schefczyková  
Zuzana Janošová  
 



 

PŘÍLOHA PROTOKOLU O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI                    Č. 3 
 
Zadavatel : 
Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava – Hrabůvka, Slezská 23 
Zastoupený :   Mgr. Pavlem Němynářem, ředitelem 
IČ :    62 34 80 43 
 
Výzva k podání nabídky: 
 
Projekční činnost pro zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele interiéru na akci 
„VÚ Ostrava – Hrabůvka, Výstavba areálu oddělení Janová“ 
 
Zakázka malého rozsahu zadaná dle zákona č.137/2006  Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění a směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydané 
příkazem ministra školství č. 39/2007 ze dne 27. 11. 2007 v platném znění: Projekční činnost 
pro zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele interiéru na akci „VÚ Ostrava – Hrabůvka, 
Výstavba areálu oddělení Janová“. 
 
                         

 
NABÍDKA č. 2045/7/08 pod kterým je zapsána na seznamu doručených a přijatých nabídek   

 
V. UCHAZEČ 

  Atelier 4, s. r. o. 
Obchodní firma:   ……………………………………………… 
 Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou 
Sídlo / místo podnikání:  ……………………………………………… 
                   Společnost s ručením omezeným  
Právní forma uchazeče:  ……………………………………………… 
 467 101 41 
IČ:            ……………………………………………… 
                                CZ  467 101 41 
DIČ:          ……………………………………………… 

  
VI. Kontrola nabídky v souladu s podmínkami výzvy: 

 
g) Nabídka JE  zpracována v jazyku požadovaném ve výzvě  

h) Nabídka JE  podepsána oprávněnou osobou. 

i) Nabídka JE  z hlediska požadovaného obsahu úplná. 

Poznámky: 
............................................................................................................................................................  

Nabídka uchazeče č. 2045/7/08 splňuje požadavky podle výzvy k podání nabídky.  

      Podpisy členů komise pro otevírání obálek s nabídkami: 
 
 

Jméno a příjmení člena / náhradníka člena 
hodnotící komise 

Podpisy členů / náhradníků 
členů hodnotící komise 

Jitka Hampelová  
Michaela Schefczyková  
Zuzana Janošová  
 


