MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod, IČ 43257283
zastoupené ředitelkou muzea Mgr. Petrou Hejralovou
veřejný zadavatel

DATUM
EVIDENČNÍ ČÍSLO

10. 07. 2015
19-2015

PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
A HODNOTÍCÍ KOMISE
1. Název veřejné zakázky:
„DODÁVKA REGÁLŮ DO DEPOZITÁŘE MĚSTSKÉHO MUZEA V ŽELEZNÉM BRODĚ“
(veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky)

2. Základní údaje o zadavateli:
Název:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:

Město Železný Brod
Mgr. Petrou Hejralovou
nám. 3. května 37, 468 22 Železný Brod
43257283

3. Složení komise:
Člen

Jméno

1. člen

Mgr. Petra Hejralová

2. člen

Ing. Daniel Mach

3. člen

Ludmila Neugebauerová

Funkce /začlenění v rámci organizace zadavatele
Městské muzeum Železný Brod, ředitelka
MěÚ Železný Brod, vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje
MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a
regionálního rozvoje

Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise (dále jen „komise“) se sešla dne 10. 07. 2015
v 11.00 hod. v kanceláři č. 300 Městského úřadu Železný Brod, budova A na svém jednání ve věci výše
uvedené veřejné zakázky. Z jednání komise je pořízen tento protokol dle ustanovení § 73 a § 75 odst.
5 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona“).
Komise se sešla v plném počtu a je usnášeníschopná. Členové komise byli poučeni o tom, že jsou
dle § 75 odst. 6 zákona povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvědí
v souvislosti s účastí v hodnotící komisi.
Všichni členové komise podepsali čestné prohlášení o své nepodjatosti ve vztahu k veřejné
zakázce a rovněž ve vztahu k uchazečům.

4. Volba předsedy komise:
Členové komise se shodli na předsedovi komise, kterým byl zvolen Ing. Daniel Mach, který se
ujal řízení dalšího jednání.
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5. Seznam oslovených uchazečů:
V rámci oznámení o veřejné zakázce bylo přímo osloveno 5 níže uvedených uchazečů. Současně
bylo
oznámení
s podmínkami
zveřejněno
na
webových
stránkách
města
www.zeleznybrod.cz/data/podnikatel/zakazky, a oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce.
Seznam oslovených uchazečů :
1/ Beg Bohemia spol. s r.o., Ledárenská 25, 620 00 Brno
2/ IMTRADEX, a.s., U Dvora 209, 687 51 Nivnice
3/ Zdeněk Bláha, Vraný 113, 273 73 Vraný
4/ META skladovací technika, s.r.o., U Smaltovny 2, 370 01 České Budějovice
5/ PROMAN s.r.o., Za Pivovarem 830, 537 01 Chrudim

6. Seznam doručených nabídek:
Komise převzala doručené nabídky. V termínu pro podání nabídek, tedy do 10. 07. 2015
do 11.00 hodin, byla zadavateli doručena 1 obálka uchazeče PROMAN s.r.o., Za Pivovarem 830,
537 01 Chrudim. Členové komise prověřili úplnost nabídek uchazečů a jejich soulad s požadavky
uvedenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

7. Posouzení nabídek:
Hodnotící komise v souladu s ustanovením § 79 zákona provedla hodnocení nabídky podle
podmínek zadání a hodnotících kritéria.
Nabídka uchazeče obsahuje nabídku posuvných regálů, které mají čelní desku dřevotřískovou a
vyrovnání kolejnic připevněných k podlaze je navrženo dřevěnými klínky. Zadavatel jednoznačně
požadoval, aby byla konstrukce regálů celokovová a připevnění kolenic nesmí obsahovat materiály,
které by degradovaly vlivem vlhkosti.

8. Závěrečné doporučení komise:
Po přezkoumání nabídky a jejím vyhodnocení komise dospěla k následujícímu doporučení
zadavateli :
Z důvodu nesplnění technických požadavků nabídku z hodnocení vyloučit a výběrové řízení
opakovat.

9. Ukončení jednání:
Jednání bylo ukončeno dne 10. 07. 2015 v 11:30 hodin.

V Železném Brodě dne 10. 07. 2015 zapsala: Ludmila Neugebauerová
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