Příloha č.7/QS 74-01
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Zakázka

ZUŠ Hranice – Výměna svítidel umělého
osvětlení – I. etapa

Zadavatel

Město Hranice

Způsob zadání

Směrnice QS 74-01

1. Kontrola obálek
Pracovnice odboru školství, kultury a tělovýchovy Bc. Kateřina Šváčková a MgA. Jarmila Vrtalová
provedly kontrolu obou obálek s nabídkami a konstatovaly, že všechny obálky jsou označeny
v souladu s podmínkami soutěže, jsou řádně uzavřeny a žádná z nich není poškozena tak, že by
se obsah obálky dal vyjmout. Označení obálek odpovídá seznamu podaných nabídek.
2. Průběh otevírání obálek
Po kontrole neporušenosti následovalo vlastní otevírání obálek v tomtéž pořadí, v jakém byly
nabídky doručeny (dle evidenčního listu nabídek):
Nabídka č.1
Obchodní jméno uchazeče

ElektroHerman CZ s.r.o.

Adresa

Jana Nerudy 462, Hranice IV Drahotuše, 753 61 Hranice

IČ

07439636

Celková cena (Kč)

190 000,-- Kč bez DPH

Termín dokončení

Dle zadání

229 900,-- Kč včetně DPH

Kontrola
úplnosti
nabídky Nabídka vyhověla kontrole úplnosti z hlediska podmínek
soutěže a bude předána zadavateli k posouzení a
z hlediska podmínek soutěže:
hodnocení.
Nabídka č. 2
Obchodní jméno uchazeče

GB ELEKTROSERVIS, spol. s.r.o.

Adresa

Rybníčky 247/26, Nový Jičín, 741 01

IČ

556709532

Celková cena (Kč)

160 184,90 Kč bez DPH

Termín dokončení

Dle zadání

193 823,73 Kč včetně DPH

Kontrola
úplnosti
nabídky Nabídka vyhověla kontrole úplnosti z hlediska podmínek
soutěže a bude předána zadavateli k posouzení a
z hlediska podmínek soutěže:
hodnocení.

Zadavateli nebyly dále doručeny žádné nabídky po uplynutí soutěžní lhůty.
Tím bylo otevírání obálek s nabídkami ukončeno.
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Pracovnice OŠKT svým podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů:

…………………………………………………………………………………………………..

Dle kriteria ceny je pořadí nabídek (při počtu kusů 1500 – z toho 200 pro MKZ) takto:
1. Nabídka č. 1 – ElektroHerman CZ s.r.o.
2. Nabídka č. 2 – GB ELEKTROSERVIS, spol. s.r.o.
Jako vítězná byla vybrána nabídka č. 2 – GB ELEKTROSERVIS, spol. s.r.o.
(cena bez DPH 160 184,90 Kč, celkem vč. DPH 193 823,73 Kč,- Kč)

Mgr. Vojtěch Bušina
vedoucí odboru ŠKT
DATUM:

17. 06. 2019
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