
PROTOKOL 
o prvním jednání hodnotící komise v rámci zjednodušeného podlimitního řízení  

na veřejnou zakázku 
„Zajištění oprav a údržby el. systémů a provádění revizí v objektech MŠMT“ 

Sepsaný dne 31.3.2008 při posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění 
oprav a údržby el. systémů a provádění revizí v objektech MŠMT“. 

Všichni členové komise potvrdili svou nepodjatost podpisem prohlášení. 

Komise zvolila jednomyslně předsedkyni paní Sylvii Kuncovou a místopředsedu pana 
Ladislava Kryštůfka. 

Hodnotící komise převzala od zadavatele seznam doručených nabídek a konstatovala, že ve 
lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 4 nabídky. 

Komise po provedení kontroly konstatovala, že všechny obálky s nabídkami jsou ve smyslu  
§ 69 odst. 5 zák. řádně označeny a uzavřeny tak, že se z nich obsah nedá vyjmout. 

Komise přistoupila k otvírání obálek s nabídkami a kontrole úplnosti z hlediska splnění 

požadavků dle odst. 8, § 71 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – viz. protokol o 
otevírání obálek s nabídkami. Komise konstatovala, že 3 nabídky nevyhověly kontrole 
úplnosti a nebudou proto dále posuzovány a hodnoceny. 

 

Komise přistoupila k posuzování nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek.  
Členové komise byli obstaravatelem seznámeni s obsahem nabídky. 

Předložená nabídka splňují požadavky na kvalifikaci a odbornou a technickou způsobilost 
stanovenou zadáním.  

Hodnotící komise posoudila nabídku podle §77 a shledala, že tato nabídka neobsahuje 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  

Posuzování nabídek bylo dokončeno dne 31.3.2008 v 10:50 hod. 

 

Komise přistoupila k hodnocení nabídky podle kriterií stanovených v zadávacích 
podmínkách. 
Jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. Vzhledem k tomu, že po vyloučení 
nabídek, které nesplnily podmínky zadání zbyla pouze jediná nabídka, byla tato nabídka 
uchazeče Václav Hermes, se sídlem 273 06 Libušín, Marxova 370, IČ: 13777530 
vyhodnocena jako nejvýhodnější a komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s tímto 
uchazečem. 
 
 
Hodnocení nabídek bylo dokončeno dne 31.3.2008 v 11:00 hod.  

 

V Praze dne 31.3.2008 
 
 

 
 
 



Podpisy členů komise: 
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