
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
 
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“ 
 
Protokol sepsaný dne 15. 7. 2008 při otevírání obálek s nabídkami k zakázce malého rozsahu zadané 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. 
 
Zadavatel přijal v do konce lhůty uvedené ve výzvě pro podání nabídek 3 nabídky, které jsou zapsány do 
seznamu doručených a přijatých nabídek (v příloze protokolu). 
 
 
 
Po skončení lhůty pro podání nabídky byly zadavateli doručeny níže uvedené nabídky: 
 
Pořadové číslo 
nabídky do 
ručené po 
skončení lhůty 
pro podání 
nabídky 

Název uchazeče Adresa sídla/místa 
podnikání /bydliště 

Datum 
doručení 

Čas 
doručení 

Jméno a 
podpis 
osoby, která 
nabídku 
přijala 

1.      
2.      
  
 
 
Přijaté obálky s nabídkami byly uzavřené a správně označené. 
 
Všichni přítomní účastníci se zapsali do listiny účastníků otevírání obálek. 
 
Hodnotící komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do 
seznamu doručených a přijatých nabídek. 
 
Všechny přijaté nabídky byly v rámci činnosti komise otevřeny, zkontrolovány v souladu s podmínkami výzvy. O 
každé nabídce byl učiněn zápis do příslušné části protokolu o otevírání obálek, tj. do jednotlivých příloh protokolu 
o otevírání obálek s nabídkami. 
 
 
Komise při své činnosti vyřadila z dalšího posouzení a hodnocení tyto nabídky: 
 
Pořadové číslo 
nabídky podle 
Seznamu 
doručených a 
přijatých 
nabídek 

Název uchazeče Adresa sídla/místa 
podnikání IČ uchazeče 

    
    
    
 
 
Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne 15. 7. 2008, v 11 hodin 30 minut. 
 
 
 



 
Jména a podpisy členů hodnotící komise: 
 

Jméno a příjmení člena / náhradníka člena hodnotící komise Podpisy členů / náhradníků členů 
hodnotící komise 

Jitka Hampelová  
Michaela Schefczyková  
Zuzana Janošová  
  
  
 
Přílohy protokolu o otevírání obálek s nabídkami: 
 
1) Přílohy protokolu o otevírání obálek v počtu 3 listů 
2) Seznam doručených a přijatých  nabídek 


