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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
k veřejné zakázce

„Geodeticképráce 2020 - 202266
202266 (2. vyhlášení)
-

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v §§ 6 tohoto zákona, dle
kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení
Druh veřejné zakázky
Profil zadavatele
Předpokládaná hodnota zakázky
Lhůta pro podání nabídek do

1.

Veřejná zakázka
malého rozsahu
rozsahu
Veřejná
zakázka malého
služby
služby

httDs://ezak.sokolov.cz/profile displav
2.html
httDs://ezak.sokolov.cz/profile
displav 2.html

500 000,- Kč bez DPH
17.06.2020
17.06.2020

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01
01 Sokolov
00259586
CZ00259586
Renata Oulehlová, starostka

Kontaktní osoba zadavatele:

Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Sokolov
2. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ
Komise pro otevírání nabídek se sešla dne 17.06.2020 v 10:00 hodin v zasedací místnosti zadavatele
na adrese Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, na základě svolání zadavatele na
svém prvním jednání, vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce.

Na úvodní zasedání komise pro otevírání obálek se dostavily:
1) Mgr. Jana Zdvořáková
1)

2) Ing. Sandra Linhová

3) Bc, Soňa Bendová
dále jen „KomiseA

-

Komise se sešla v počtu 33 členů a byla usnášeníschopná a nepodjatá - viz čestná prohlášení oo
nepodjatosti a mlčenlivosti.

Hodnotící komise rozhodovala většinou hlasů přítomných členů.

--ÚČASTNÍCI OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
3.
3.?^--ÚČASTNÍCI
Otevírání nabídek bylo neveřejné.

4.; OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Osoby pověřené k elektronickým úkonům otevřely v elektronickém nástroji E-ZAK doručené nabídky,
které zadavatel přijal prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK do konce lhůty pro podání
nabídek.
V rámci lhůty obdržel zadavatel 11 nabídku.

Po skončení lhůty pro podání nabídky nebyly zadavateli doručeny žádné další nabídky.
U každé doručené nabídky uvedla komise informaci o tom. zda nabídka splňuje požadavky §109
Zákona pro otevírání obálek. U každé doručené nabídky tedy komise kontrolovala zda:
1.
1.
2.
3.

je nabídka doručena ve stanovené Ihůtě.
je nabídka autentická a

zda ss datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

^

Sokolov

Kontrola elektronických nabídek
Nabídka
účastníka č.

-©2

^
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1

Nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě

ANO

Nabídka je autentická

ANO—

S datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.

ANO

l"w

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Geometrický plán pro oddělení a scelení pozemků, včetně vytyčování hranic
pozemků v terénu (nové či obnovené hranicel, včetně ieho odsouhlasení příslušným
katastrálním úřadem, 1MJ = 100 bm
Výškopisné a polohopisné zaměření v intravilánu, včetně předání ieho elektronické
podoby výkonnému správa technické mapy města Sokolov. 1 M3 = 1 ha
ZMPZ pro fpamátnéi stromy-zaměření a zobrazení bodového prvku, 1 MJ = 1 kus
Geodetické určení výměry ív m2l předmětu nájmu, pachtu, výpůjčky,
bm

Nabídka účastníka s pořadovým č.
dále posuzována a hodnocena.

1

1 MJ

= 100

5500CZK

5980 CZK

3500CZK
3500CZK

splňuje požadavky Zákona pro otevírání nabídek. Nabídka bude

5. UKONČENÍ JEDNÁNÍ
Otevírání nabídek bylo ukončeno dne 17.06.2020 v 10:10 hodin.
O otevírání

nabídek byl sepsán tento protokol.

Níže podepsaní členové komise prohlašují, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé a že
s nimi bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Sokolově, dne 17.06.2020

Jména a podpisy členů komise pro otevírání nabídek:
Člen komise
1.

člen

Jméno
Mgr. Jana Zdvořáková

2. Člen

Ing. Sandra Linhová

3. člen

Bc. Soňa Bendová

Protokol zapsala: Mgr. Jana Zdvořáková

Podpis

