
pRoToKoL o oTEvínÁNí oeÁLEK s t{ReíoxRtvll
veŘelruÉ zel<Ázl<v lvtRlÉHo RozsAHU !l. KATEGoRIE

které se konalo dne 6.8.2021 od 9 hodin
zadavatele 1, Mateřské školy Karlovy Vary,

v Karlových Varech - Doubí, budově ředitelství
Komenského 7, příspěvková organizace,

,,Herní p|ocha MŠ Cestička"

Dne 6, 8, 2021 při otevírání obá|ek s nabídkami pro veřejnou zakázku,,Herní p|ocha MŠ
Cestička" byl sepsán tento protokol o otevírání obálek s nabídkami.

2, Složení komise pro otevírání obálek

^Hodnotící komise se sešla v počtu ... ..) ], ..,.. , elenů.

Jméno a příjmení
čléna hodnotící komise Podpis

/rrrrlr,+ xér2y'*a2a '

hu,+ /hloout

//TK,l a ú4L\ut

3, Otevíraní obálek a kontrola úplnosti nabídek
\

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek celkem 1l..( 74.c.ltr{=) nabídky,

obá|ky s těmito nabídkami byly doručeny uzavřené, správně označené a ve lhůtě pro podání

nabídek, t1. ao ... 6, 8..4 ?.,} 4...... ... do .,....,.,. 8_.,.,. hodin.

komise přistoupila k otevření obálek s nabídkami všech účastníků, zapsaných do seznamu
nabídek, který tvoří nedílnou součást tohoto protokolu,

Nabídka účastníka č. í:

///



Nabídka je zpracována v požadovaném i..v."@ l (
Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jmén em či zaúčastníka: 

@V

Důvod vyloučení: ANO / NE

Nabídka účastníka č,2: X

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: ANO / NE

Návrh sm|ouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka: ANO / NE

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích
podmínkách: ANO / NE

Nabídková cena:,.......,.,...

Důvod vyloučení: ANO / NE

Nabidka účastnika č.3: V

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: ANO / NE

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka: ANO / NE

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích
podmínkách: ANO / NE

Nabídková cena: ....,,,,....,.

Důvod vyloučení: ANO / NE

Nabídka účastníka č. 4:

//L



Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: ANO / NE

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka: ANO / NE

Nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích
podmínkách: ANo / NE

Nabídková cena:,..,..,....,..

Důvod vylouóení: ANO / NE

4. Závěr

Otevírání obálek snabídkami by|o ukončeno dne 6.8. ZOZ| v ...?..?.I.. hodin. Všechny
přijaté nabídky byly v rámci óinnosti komise otevřeny.

Přílohy:
U<- Seznam podaných nabídek (příloha č, 1).

a.-, Prezenčni listina z otevírání obálek (příloha č. 2).

/ý, Závazek členů a náhradníků komise pro otevírání obálek (příloha č. 3 - Čestná
prohlášení),

A4- Přehled splnění požadavků na zpracování nabídky (příloha č. 4),

4. člen komise 5. člen komise 6. člen komise

V Kar|ových Varech dne 6.8.2021

3, č|en komise

//3
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komrse( t élenuomise



Příloha č. l

SEZNAM podaných nabídek pro veřejnou zakázku,,Herní plocha MŠ
Cestička'o.

Číslo nabidky Název uchazeče

4 / šoFís ,, a

Karlovy Yary 6. 8.2021

Předsftáhodnolící komise

_;-,
'---....
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Příloha č. 2

Prezenční listina zúčastněných osob při otevírání obálek a hodnocení
nabídek veřejné zakázky,,Herní plocha MŠ Cestička".

ýrBVh2al*/ /?,
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!tuň,lan /,r^

Karlovy Vary 6. 8. 202l



dle zdkona č. l34/20I6 Sb., o za,ddváníýeřejných zakdzek.

Jako člen (náhradník) hodnoticí komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou
zakázku malého rozsahu II. kategorie ,,Herní plocha MŠ Cestička" dne e. a. zizl poáanYcr,
do výběrového řízení činím toto čestné prohláiení:

,:9:rt:ě prohlašuji, že nejsem ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a kjejím uchazečům
žá.dným způs?bem podjaty/á. Nepodítel/a jiem se na zpracování na'bícllry a nemám osobní
záje,m na zadání příslušné veřejné zakáztry, S uchazeči mě nespojuje osobní, pracovní či,jiný
obdobný poměr.

SouČls11 Prohlašuji, že pokud v průběhu jednání komise nastanou žměh1) hiL^;!-! .-
uvedeného prohlášení, neprodleně to oznámím zadavat<

Současně prohlašuji, že pokud v průběhu jednání komise na3lanou
uvedenóhu prohlášení, neprotllcně to oznámím zudavulet

v Karlovych varech dne .Q ;. ť,...fu. ll.

V Karlových Varech dne //.(. .(!{./

V Karlolych Varech dne . ., ť, .ť;../!. .qt.

,,Čestně prohlašuji, že nejsem ve yztahu k předmětu
žádným způsobem podjar!,/á. Nepodílel/a ,isem se na
zájem na zadání příslušné veřejné zakázlry, S uchazeči
obdobný poměr.

,,Čestně prohlašuji, že nejsem ve vztahu k přeclmětu
žádným způsobem podjaty/á. Nepodílel/a jiem se na
zájem na zadání příslušné veřejné zakázlry. S uchazeči
obdobný poměr.

Současně prohlašuji, že pokud v průběhu jednání
uvedeného prohlášení, neprodleně to oznámím zadavat,

Pří|oha č. 3

veřejné zakázlq,, a k jejím uchazečům
zpracování nabídlq a nemám osobní
mě nespojuje osobní, pracovní či jiný

veřejné zakázlql a k jejím uchazečům
zpracování nabídlry a nemám osobní
mě nespojuje osobní, pracovní či jiný

komise naslanou změny tykající se

veřejné zakázky a k ieiím uchazečům
zpracování nabídlq a nemám osobní
mě nespojuje osobní, pracovní či jiný

,,Čestně prohlašuji, že nejsem ye vztahu k předmětu
žádným způsobem podjaty/á. Nepodílel/a jiem se na
zájem na zadání příslušné veřejné zakázlry. S uchazeči
obdobný poměr.

Současně prohlašuji, že pokud v průběhu jednání komise nastanou změny týkající se
uvedeného prohlášení, neprodleně to oznámím zac]avateIi.

komise

V Karlových Varech dne ..č>, ,<



Pří|oha č. 4

PŘEHLED splněných požadavků na zpracování podaných nabídek pro
veřejnou zakázku ooHerní plocha MS Cestička".

[,,/Ktycí list
[^,/Oasan nabídky

P)lni"v zŽivnostsnskébía Obchodního rýsýíK,l(prokázáni splnění kvalifikace)

Pl }eference z obdobných zakázek

(2( Nabídkový rozpočet (přesný popis VZ;
!-É: Termínovánabídka (celková doba plnění, zaháienia ukončení dílaiako celku) /, 3/, /c, 2a 4
b- aorr,ni lhůty (podmínky, záručni a pozáruční servis)

b:Navrtt na smlouvu o dílo
Ó.,Šubdo dav atelé uchazeče
tt O:firancUí návrh dodávaného řešení

,v. cD nosie nebo flash disk s nabidkou
i;. ;,;ř;? ů ;]i?iž :iř.b 1,.-( o ., r,(7 t o7, t l/n rrA )t,-.t-úz, 2' Q

dne 6. 8.2021

Př e(Ía ho dnotící komise


