
pRoToKoL o oTEvinÁHí oaÁLEK s NegíoxRlvll
veŘelruÉ zat<Ázxv melÉno RozsAHU Il. KATEGoRIE

které se konalo dne 6.
ředitelství zadavatele'l.
organizace,

8. 202'l od 10,30
Mateřské školy

hodin v Kar|ových Varech -
Kar|ovy Vary, Komenského

Doubí, budově
7, příspěvková

,,Mlhoviště - MŠ sluníčko Východní 6"

Dne 6. 8, 2021 při otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku ,,Mlhoviště - MŠ

Sluníčko Východní 6" byl sepsán tento protoko| o otevírání obálek s nabídkami.

2. Složení komise pro otevírání obálek
a

Hodnotící komise se sešla v počtu .,,.:.l..,.,,. č|enů,

Jméno a příjmení
člena hodnotící komise Podpis

//,tzc,* Zárýfor*l

/l,,lrl / B u>o ttu

r/ tTva| {lrapbu l

3. Otevíraní obálek a kontrola úplnosti nabídek

Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 
""lx"^ 

./..(/.:á:l ) nabídky,

Obálky s těmito nabídkami byly doručeny uzavřené, správně označené a ve |hůtě pro podání

nabídek, tj. ao ......6. :.€.,. á.a. e. 1... .oo ..,,...,.4,,..,.. r,ooin,

Komise přistoupila k otevření obálek s nabídkami všech účastníků, zapsaných do seznamu

nabídek, který tvoří nedílnou součást tohoto protokolu,

//l|/J



Nabídka účastníka č. l:

Nabídka je zpracována v požadovaném i^.v"t@t tý.,
,-----.]

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za rieastnit{mlO/ ]i(
Nabídka obrsahqje _ všechny souěásti požadované zadavatelem v zadávacích
podmínkác(AN/ DÉ-

Nabídková "á. ;1,7, Í/-lr,Ý/ /a' /c- ) ?/
Důvod vyloučen'2&'@

Nabídka účastníka č. 2:

Nabídka je zpracována v požadovaném 1azyce: eNO l ruS

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. 3: \ ,/x
,/,

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: ANO / NE

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

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

Nabídková cena: ...,...,,,,..,

Důvod vyloučení: ANO / NE

X

1.7



4. Závěr

otevírání obálek snabídkami bylo ukončeno dne 6.8, zozl v ..y',y'2,-,. hodin, Všechnypřijaté nabídky byly v rámci činnosti komrse otevřeny.

Přílohy:
Ar'Seznam podaných nabídek (příloha č, 1),2. Prezenční listina z otevírání obálek (příloha č 2).b/ závazek členů a náhradníků komise pro ot'evíráni obálek (příloha č. 3 - ČestnáproIIášení).

fg/ erenea splnění požadavků na zpracování nabídky (příloha č. 4),

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 zadávacíchpodmínkách: ANO / NE

Nabídková cena:,..,....,.,...

Důvod vyloučení: ANO / NE

V Karlových Varech dne 6,8,2021

x-
4. člen komise

)<

člen konrlse

3, člen komise

5, člen komise

0/J

Nabídka účastníka č, 4:

1 , č|en komise -fltlent<omise



Příloha č, 1

SEZNAM podaných nabídek pro veřejnouzakázku,,Mlhoviště - MŠ
Sluníčko Východní 6'o.

Číslo nabídky Název uchazeče

/ l šOFT/ ?.//.0 ,

předseda hodnotící komise

Karlovy Vary 6. 8.2021

-.-.....-
'--.-.---

-,------",

-,-----,



Příloha č, 2

prezenční listina zúčastněných osob při otevírání obálek a hodnocení
nabídek veřejné zakázky,,Mlhoviště - MŠ SIuníčko Východní 6'o.

Karlovy Vary 6.8.2021

2€/7ilr."4/ /2.*L./

{lu.Ďl,rl' / ltfl,ft



dle zdkona č. 134/2016 Sb,, o zaddvdní veřejných zakózek.

Jako člen (náhradník) hodnotící komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou
zakázku malého rozsahu II. kategorie ,,Mlhoviště - MŠ Sluníčko Výchoclní 6'' ine 6. 8.202]
podaných do výběrového řízení činím toto čestné prohlášení:

,,česmě prohlašují, že nejsem ve yztahu k přetlmětu veřejné zat<ázlgl a kjejím uchazečům
žádným způsobem podjaty/á. Nepodílel/a jsem se na zpracování nabídtE a nemám osobní
zájem na zadání příslušné veřejné zakázlcy. s uchazeči mě nespojuje osobní, pracovní či jiný
obdobný poměr.

I Karluvýt,h lturcch dnc Í4 e4:

,,Česmě prohlašuii, že nejsem ye vztahu k přeclmětu veřejné zakázlql a k.iejím uchazečůnl
žádným způsobem podiatý/á. Nepodílel/a jsen1 se n0 zpracování nubídtq, a nemám tlsobní
zťtjem na zttdání příslušné veřejné zakázlql. s uchazeči mě nesptl.iuie osobní, pracovní či,jiný
obdobný poměr.

sottču,sně prohlašuji, že pokud v průběhu ,jednúní komise nastantlu změny týkající se
uvedenéhoprohlúšení,neptodlenělooznťimímzadava.''

V Kurlový,,,h Varcth Jne ..(...ť.:, /t 1/

,,Č:estně prohlct.šuji, že ne.jsem ve yztahu k přcclmětu veřejné zakázlql a k jejín tlchazečům
žádným způsobem podiatý/á, Nepodílel/a jsem se na zpracování rubídtq, a nemám osobní
zájem na zadtiní pří,slttšné veřejné zakázlcy. s uchazeči mě nespcljuje osobní, pracovní či.jiný
obdobný poměr.

Příloha č. 3

že pokud v průběhu jednání komise nastanou změny týkaiící se
neprodleně to oznámím zadayateli.

Současně prohlašuji,
uvedeného prohlášení,

f Kar1,lvýlh l/tlr,,,ch dne ......Ú.'...ť...1l (

,,česmě prohlašuji, že nej,sem ve vztahu k přectmětu veřeiné zakázky a k jejím uchazečům
žátlnýnl způsobem podiaty/á. Nepodíle l/a .jsenx se n(t zprocovúní nabídky a nemám osobttí
zájem na zadání příslušné veřejné zakázky. s uchazeči mě nesptljuje ostlbní, pracovní či,jiný
obdobný poměr.

současně prohlašuji, že pokud v průběhu .jetlndní komi.se nastanou změny tykající se
uvedenéful prohlášení, neprodleně lo oznómím zadavateli. Xv karlových varech dne 

'x



Příloha č,4

PŘEHLED splněných požadavků nazpracoyání podaných nabídek pro
veřejnou zakázku,,Mlhoviště - MŠ Sluníčko Východní 6".

M'Kryci|ist
72 Obsahnabidky

P- Vypi"y z Živnostenskýo a Obchodního rpjsťíku (ptokázáni splnění kvalifikace)

1},- Ref"rence z obdobných zakázek

flNabídkový rozpočet ( přesný popis VZ )

;l Termínová nabídka (celková doba plněni, zahájeni a ukončení díla j ako celku)
a< Záručni lhůty (podmínky , záruční a pozárt1;,pi servis.)

f, Nar rn na smlouvu o dílo / -

P"-, Sllbdodav ate lé uchazeče

)A,. Grafický návrh dodávaného řešení
Á,{. CD nosič nebo flash disk s nabidkou
l 2. Jiné: ..(.QVftft .T7. /!.! l :/yy-qá /t*/" l,/,t 7 a n

/

Karlovy Vary dne 6. 8.2021

předseda hodnotící komisc


