
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
 

sepsaný dne 31.3.2008 při otevírání obálek s nabídkami v  zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku „Zajištění oprav a údržby el. systémů a provádění revizí v objektech MŠMT“. 

Zadavatel přijal do konce soutěžní lhůty 4 nabídky podané v listinné podobě. 

Obálky s nabídkami byly doručeny uzavřené, správně označené a na uzavření opatřené razítky 
uchazečů. 

Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a 
zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek, jehož přílohou je tento protokol. 
 
 
Nabídka č. 1  
Obchodní firma Václav Kermes 
Sídlo 273 06 Libušín, Marxova 370 
Právní forma  fyzická osoba 
IČ 13777530 
DIČ CZ520223278 
 
Nabídková cena: 

Cena bez DPH 181,00 Kč 
DPH 19 %   34,40 Kč 
Cena vč. DPH 215,40 Kč 

 
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku. 
Návrh smlouvy a prohlášení uchazeče jsou podepsána oprávněnou osobou. 
Nabídka splňuje požadavky dle odst. 8, § 71 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
 
 
Nabídka č. 2  
Obchodní firma Roman Barášek 
Sídlo 273 71 Kamenné Žebrovice, V Zelnišťatech 215 
Právní forma  fyzická osoba 
IČ 15380904 
DIČ 5611190563 
 
Nabídková cena: 

Cena bez DPH 197,00 Kč 
DPH 19 %   37,43 Kč 
Cena vč. DPH 234,43 Kč 

 
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku. 
Návrh smlouvy a prohlášení uchazeče jsou podepsána oprávněnou osobou. 
Nabídka nesplňuje požadavky dle odst. 8, § 71 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
 
 
 
 
 
 



Nabídka č. 3 
Obchodní firma BELL-COM, spol. s r.o. 
Sídlo 272 01 Kladno, Průmyslová 1343 
Právní forma  společnost s ručením omezeným 
IČ 25054996 
DIČ CZ25054996 
 
Nabídková cena: 

Cena bez DPH 210,00 Kč 
DPH 19 %   40,00 Kč 
Cena vč. DPH 250,00 Kč 

 
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku. 
Návrh smlouvy a prohlášení uchazeče jsou podepsána oprávněnou osobou. 
Nabídka nesplňuje požadavky dle odst. 8, § 71 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
 
 
Nabídka č. 4 
Obchodní firma GUZMAN s.r.o. 
Sídlo Dolany 83, PSČ 273 51 
Právní forma  společnost s ručením omezeným 
IČ 27633861 
DIČ CZ27633861 
 
Nabídková cena: 

Cena bez DPH 225,00 Kč 
DPH 19 %   42,80 Kč 
Cena vč. DPH 267,80 Kč 

 
Nabídka je zpracována v požadovaném jazyku. 
Návrh smlouvy a prohlášení uchazeče jsou podepsána oprávněnou osobou. 
Nabídka nesplňuje požadavky dle odst. 8, § 71 Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  
 
 
Z předložených nabídek byly vyřazeny tyto nabídky: 
 

• Nabídka č. 2 uchazeče Roman Barášek. Uchazeč ve své nabídce nedoložil ověřené 
doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Nabídka nesplnila 
požadavek dle § 71 odst. 8 c), který udává, že nabídka musí obsahovat všechny 
součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

 
• Nabídka č. 3 uchazeče BELL-COM, spol. s r.o.. Uchazeč ve své nabídce nedoložil 

ověřené doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč 
dále nepředložil kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, kterou prokazuje splnění 
ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Nabídka nesplnila požadavek 
dle § 71 odst. 8 c), který udává, že nabídka musí obsahovat všechny součásti 
požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

 
• Nabídka č. 4 uchazeče Guzman s.r.o. Uchazeč ve své nabídce nedoložil ověřené 

doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč dále 
nepředložil kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 



škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, kterou prokazuje splnění ekonomických a 
finančních kvalifikačních předpokladů. Nabídka nesplnila požadavek dle § 71 odst. 8 
c), který udává, že nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované zákonem či 
zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

 
 
 
Po ukončení soutěžní lhůty nebyla předložena žádná nabídka. 
 
Otevírání obálek bylo dokončeno dne 31.3.2008 v 10:30 hodin. 
 
 
 
V Praze dne 31.3.2008  
 

Podpisy členů komise: 
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