
 
Protokol o otevírání obálek s nabídkami 

ve výběrovém řízení dle  zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon)                                
zakázka malého rozsahu 

 

OP VK CZ.1.07/1.4.00/21.0673 

„Ve škole aktivně interaktivn ě“  
 
1. Komise při otevírání nabídek pracovala ve složení: 

předseda  Voneš Lubomír 
místopředseda  Domkářová Jana 

 člen   Strašilová Petra 
Předseda a místopředseda byli zvoleni před zahájením jednání komise. Před zahájením 
jednání komise podepsali všichni členové komise čestné prohlášení o své nepodjatosti. 
 

2. Komise převzala od zadavatele obálky s nabídkami včetně seznamu podaných nabídek 
a provedla kontrolu obálek, zda jsou řádně zabezpečeny proti vyjmutí obsahu a jsou 
neporušeny. 

 
3.  Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky. 
 
4. Komise přistoupila otevírání obálek s nabídkami v takovém pořadí, v jakém byly 
doručeny dle seznamu podaných nabídek a provedla kontrolu úplnosti nabídek s tímto 
výsledkem: 

 
 

 
Poř. č. 
ucha-
zeče 

 
Obchodní jméno a 

sídlo uchazeče, 
právní forma 

 
 

IČO 

 
Nabídka je 
zpracována 
v požadovan
ém jazyku

  

Návrh smlouvy a 
prohlášení podle § 68 
odst. 2 zákona jsou 
podepsány osobou 
oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče 

Nabídka obsahuje 
všechny součásti 

požadované zákonem či 
zadavatelem 
v zadávacích 
podmínkách 

 
1. 

PROJEKTMEDIA 
s.r.o.,  Na Košíku 
507/20, Praha 10, 
102 00 , 
korespondenční 
adresa U břehu 
19/817, Praha 10, 
102 00 

27157938  
 

ANO 

 
 

ANO 

 
 

ANO 

 
2. 

T-E-V Pardubice 
s.r.o., Čechovo 
nábřeží 516, 
Pardubice, 530 03, 
korespondenční 
adresa V Ráji 906, 
Pardubice, 530 02 

28785878  
 

ANO 

 
 

ANO 

 
 

ANO 



 
3. 

Jan Míka , Sídl. 
Vyšný 117, Český 
Krumlov 381 01, 
korespondenční 
adresa Vyšenská 
127, Český 
Krumlov, 381 01 

72177268  
 

ANO 

 
 

ANO 

 
 

ANO 

 
5. Neúplné nabídky jsou uvedeny v dalším textu včetně důvodu nesplnění požadavků. 

Hodnotící komise zadavateli doporučí jejich vyloučení ze soutěže z dále uvedených 
důvodů: 

Obchodní 
jméno a 
sídlo 
uchazeče  

Důvod nesplnění požadavků 

--------- 
 

-------------------- 

--------- 
 

--------------------- 

 
Vznesené připomínky (připomínku vznesl, znění připomínky): 
V průběhu otvírání nebyly vzneseny připomínky. 
 
Otevírání nabídek bylo ukončeno v 10,00 hodin. Otvírání obálek se účastnili uchazeči 
uvedení v prezenční listině v příloze. 
 
 
Přílohy: 
1. Evidenční arch podaných nabídek 
2. Prezenční listina z otevírání nabídek 
3. Čestná prohlášení členů komise 

 
 
Protokol byl přečten a členové komise pro otvírání obálek svým podpisem stvrzují správnost.  
 
V České Bělé, dne 1.10.2010 
 
Zapsal: Lubomír Voneš 
 
Podpisy členů komise: 
Domkářová Jana v.r. 
Voneš Lubomír v.r. 
Strašilová Petra v.r. 
 
 
 
Údaje o zveřejnění Protokolu o otevírání obálek: 
Způsob zveřejnění:   
Datum vyvěšení: 6.10.2010 

 


