MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
k veřejné zakázce s názvem: „Nákup parkovacích automatů – opakovaná zakázka“
Systémové číslo VZ: P20V00000076
Identifikační údaje zadavatele:
Název: město Trutnov
Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
zastoupený: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
Místo konání
budova Městského úřadu Trutnov, kancelář č. 425
Datum konání
13.10.2020 od 10:01 h
Zadavatel pověřil k otevírání obálek s nabídkami komisi, která pracovala v níže uvedeném složení.
Členové komise prohlašují na svou čest, že jejich zájmy neohrožují jejich nestrannost nebo
nezávislost v souvislosti se zadávacím řízení, nemají zájem získat osobní výhodu a nemají zájem
snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. Budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
které se dozvědí v průběhu posouzení a hodnocení nabídek. Toto své prohlášení stvrzují níže
uvedeným podpisem.
Komise převzala od zadavatele neotevřené obálky a přistoupila k otevírání obálek v pořadí,
v jakém byly doručeny.
Zadavatel v rámci výběrového řízení na VZ obdržel celkem 3 obálky s nabídkami, které byly
zadavateli podány ve lhůtě pro podání nabídek.
Seznam podaných nabídek je uveden v příloze č. 1.
Komise po uplynutí lhůty pro podání nabídek přistoupila k otevírání jednotlivých nabídek na VZ
a kontrolovala, zda je každá nabídka
 podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky analogicky dle § 107 odst.
2 zák. č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
 doručena ve stanovené lhůtě analogicky dle § 110 odst. 2 zákona
Seznam nabídek, které vyhověly uvedeným požadavkům s uvedením identifikačních údajů
účastníků výběrového řízení a údajů z nabídek odpovídajícím číselně vyjádřitelným kritériím
hodnocení
Pořadové
číslo
nabídky
1
2
3

Název a sídlo účastníka výběrového řízení
Green Center, s.r.o., Mladoboleslavská 121,
197 00 Praha 9 - Kbely
WSA doprava a parkování s.r.o., Na Plachotě 156,
250 73 Radonice
ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14,
142 00 Praha 4

Celková nabídková
cena v Kč
včetně DPH
1.961.148,64
1.543.113,00
2.055.960,61

Seznam nabídek, které nevyhověly požadavkům § 107 odst. 2 a § 110 odst. 2 zákona
Všechny nabídky vyhověly.
Jednání komise bylo ukončeno dne 13.10.2020 v 10:12 h.
Členové komise
Mgr. Radek Svoboda

……………………………………….

Mgr. Jan Bábik

……………………………………….

Mgr. Petra Synková

……………………………………….

V Trutnově dne 13.10.2020
Příloha č. 1 – Seznam podaných nabídek
Příloha č. 2 – Prezenční listina z otevírání obálek
Zapsala: Mgr. Petra Synková, koordinátorka veřejných zakázek

Příloha č. 2

MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

PREZENČNÍ LISTINA Z OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
k veřejné zakázce s názvem: „Nákup parkovacích automatů – opakovaná zakázka“
Systémové číslo VZ: P20V00000076
Identifikační údaje zadavatele:
Název: město Trutnov
Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
zastoupený: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
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