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PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
 
ZADAVATEL:     
Bytový podnik m ěsta Železného Brodu,  
Sídlem: P říčná 350, Železný Brod, 468 22  
 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
 

„Zateplení st řechy objekt ů  Na Vápence čp. 767 - 770 - Železný Brod“  
   
Komise pro otevírání obálek se dne 24.6.2013 ve 10:30 hodin sešla na základě svolání 
zadavatele na jednání vztahujícímu se k výše uvedené  veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce, zadané v otevřeném  řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Z jednání pořídila tento protokol.  
 
 
I. Složení komise pro otevírání obálek 
 
Na jednání komise se dostavili: 
1. člen (jméno, příjmení):   Ing. Vratislav Ondráček 
2. člen (jméno, příjmení):   Miloš Havlík   
3. člen (jméno, příjmení):   Ludmila Neugebauerová    

 
 

II. Nepodjatost členů komise pro otevírání obálek 
 
Všichni přítomní členové komise podepsali čestné prohlášení o nepodjatosti a byli poučeni 
o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů komise, je povinen to 
bezodkladně oznámit zadavateli. Zadavatel po zvážení důvodů podjatosti člena komise, 
rozhodne o jeho dalším setrvání v komisi; vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti 
některého z členů komise, postupuje zadavatel obdobně. Člen komise, kterému vznikl 
důvod podjatosti, se nesmí zúčastnit jednání komise od okamžiku, kdy se o tomto důvodu 
dověděl.  
Žádnému z členů komise pro otevírání obálek nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali 
čestné prohlášení o nepodjatosti.  
Všichni členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí 
v souvislosti s výkonem své funkce. 
 
 
III. Náplň jednání komise – otevírání obálek s nabídkami  
 
Náplní jednání komise bylo otevírání obálek s nabídkami.  
Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání dvou nabídek, které jsou zapsány do seznamu 
doručených a přijatých nabídek (v příloze protokolu). 
Na nesprávné místo nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky a po skončení lhůty nebyly 
přijaty žádné nabídky. Přijaté obálky s nabídkami byly uzavřené a v souladu s § 69 odst. 5 
zákona správně označené. Komise pro otevírání obálek 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 a 
zkontrolovány v souladu s § 71 odst. 9 zákona. 
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IV. Kontrola nabídek 

NABÍDKA č. 1 

 
UCHAZEČ     
Obchodní firma:    ORISTA s.r.o. 
Sídlo / místo podnikání:     Belgická 4862, 468 22 jablonec nad Nisou

    
Právní forma uchazeče:    s.r.o. 
IČ:              61328502 
DIČ:                           61328502 

 
KONTROLA NABÍDKY V SOULADU S § 71 ODST. 9 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN „ZÁKONA“) 
 
a) Nabídka JE zpracována v požadovaném jazyku  
b) Návrh smlouvy JE podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 
Nabídka uchazeče č. 1 splňuje požadavky podle § 71 odst. 9 zákona.    
Nabídková cena bez DPH:                                  950.892,- Kč 

NABÍDKA č. 2 

 
UCHAZEČ     
Obchodní firma:    Stanislav záhon PENTAGON 1 
Sídlo / místo podnikání:     Ul. Karolíny Světlé čp. 99/37 46007 Liberec 

    
Právní forma uchazeče:    fyzická osoba 
IČ:              86736558 
DIČ:                                              710922577 

 
KONTROLA NABÍDKY V SOULADU S § 71 ODST. 9 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN „ZÁKONA“) 
 
a) Nabídka JE  zpracována v požadovaném jazyku  
b) Návrh smlouvy JE  podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

 
Nabídka uchazeče č. 2 splňuje  požadavky podle § 71 odst. 9 zákona.    
Nabídková cena bez DPH:                                   1.148.853,- Kč 
 
        
 

V. Vyřazené nabídky 
 
Nejsou. 
 
 
 

VI. Další informace 
 

Komise se zavazuje předat zadavateli všechny příslušné dokumenty, tj.: 
 

- čestné prohlášení o nepodjatosti 
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- seznam doručených a přijatých nabídek, 
- listina účastníků otevírání obálek s nabídkami, 
- všemi účastníky komise podepsaný protokol o jednání. 

 
 
V Železném Brodě dne 24.6.2013 
 
 
 
Podpisy všech p řítomných členů a náhradník ů členů komise: 
 

 

      ……………………………………. 

         ……………………………………. 

         ……………………………………. 

      


