ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
dle §71 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

IČ:

01312774

DIČ:

CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černčín

Sp. značka
Druh zadávacího řízení:

4VZ17881/2014-523101
otevřené řízení dle dle §21 odst.1 písm. a), §27 zák.č.
137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon)

Termín pro podání nabídek:

19.2.2015

Termín otevírání obálek:

19.2.2015

Zadavatel:

Komise pro otevírání obálek zahájila svoji činnost dne 19.2.2015 v 09,45 hod. v zasedací
místnosti č. 414 pracoviště zadavatele Kotlářská 53, Brno, na základě jejího svolání
zadavatelem.
Komise pro otevírání obálek se sešla v tomto složení:
Mgr. Robert Bílek
Ing. Marika Chválová
Jarmila Garlíková, DiS.
Všichni přítomní členové hodnotící komise byli seznámeni se seznamem doručených nabídek.
Žádnému z členů komise nevznikl důvod k podjatosti a všichni přítomní podepsali čestné
prohlášení o své nepodjatosti. Všichni členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost
o věcech, o nichž se dozvědí v souvislosti s výkonem své funkce. Za tímto účelem podepsali
všichni přítomní prohlášení o mlčenlivosti.
Své nabídky podali ve stanové lhůtě, tj. 19.2.2015 do 09,00 hod. 3 (tři) uchazeči. Všechny
došlé nabídky uchazečů byly zapsány do seznamu doručených nabídek a byla jim přidělena
pořadová čísla.
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Poř.
Název uchazeče
č.
1 AGROPROJEKT PSO s.r.o.
2 GB-geodezie, spol. s r.o.
3 Geocart CZ a.s.

Datum
doručení
18.2.2015
18.2.2015
18.2.2015

Hodina
doručení
10,15
15,00
16,15

Číslo jednací
SPU 083230/2015
SPU 084791/2015
SPU 085296/2015

Všechny doručené nabídky byly zadavatelem předány komisi, včetně seznamu doručených
nabídek, až před zahájením otevírání obálek. Komise po provedení kontroly konstatovala, že
všechny obálky s nabídkami jsou ve smyslu §69 odst. 5 zákona a v souladu se zadávacími
podmínkami řádně označeny a uzavřeny.
Komise zahájila otevírání obálek s nabídkami podle pořadového čísla dle seznamu
doručených nabídek a kontrolovala v souladu s ust. §71 odst. 8 zákona, zda:
a)
b)

nabídka je zpracována v požadovaném jazyku,
je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Komise pro otevírání obálek zaprotokolovala následující údaje:
Nabídka č. 1
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena Kč bez DPH:
Nabídková cena Kč včetně DPH:
Nabídka je zpracována
v požadovaném jazyku:
Návrh smlouvy je podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče:
Závěr:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
společnost s ručením omezeným
41601483
CZ41601483
753.875
912.189
ANO
ANO

Nabídka splňuje požadavky dle §71 odst.8 zákona
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Nabídka č. 2
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena Kč bez DPH:
Nabídková cena Kč včetně DPH:
Nabídka je zpracována
v požadovaném jazyku:
Návrh smlouvy je podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče:
Závěr:

Nabídka č. 3
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Nabídková cena Kč bez DPH:
Nabídková cena Kč včetně DPH:
Nabídka je zpracována
v požadovaném jazyku:
Návrh smlouvy je podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče:
Závěr:

GB-geodezie, spol. s r.o.
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno
společnost s ručením omezeným
26271044
CZ26271044
783.340
947.841
ANO
ANO

Nabídka splňuje požadavky dle §71 odst.8 zákona

Geocart CZ a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Akciová společnost
25567179
CZ25567179
902.000
1.091.420
ANO
ANO

Nabídka splňuje požadavky dle §71 odst.8 zákona

Všechny nabídky byly v rámci činnosti komise pro otevírání obálek otevřeny a všem
přítomným sděleny shora uvedené údaje.

Závěr protokolu
Otevírání obálek s nabídkami nebyl přítomen žádný z uchazečů (viz prezenční listina). Po
uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyla do doby ukončení otevírání obálek s nabídkami
zadavateli podána žádná jiná nabídka.
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Do zadávacího řízení byly ve lhůtě pro podání nabídek přijaty 3 obálky s nabídkami. Po jejich
protokolárním otevření komise nepředává zadavateli k rozhodnutí o vyřazení ze zadávacího
řízení z důvodu nesplnění požadavků dle §71 odst.8 zákona žádnou nabídku.

Přílohy k protokolu
Prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti
Seznam obdržených nabídek
Prezenční listina účastníků otevírání obálek

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu zasedání komise pro otevírání
obálek:

Jarmila Garlíková, DiS.

Ing. Marika Chválová

Mgr. Robert Bílek
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