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Veřejná zakázka: Dodávky elektrické energie pro Krajskou zdravotní, a. s.
Způsob zadání: Otevřené řízení
Zadavatel: Krajská zdravotní, a. s. 

Protokol o otevírání obálek

sepsaný dne 22. 3. 2012 při otevírání obálek s nabídkami v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Dodávky elektrické energie pro Krajskou zdravotní, a. s.“ zadanou v otevřeném řízení pod 
Ev. číslem IS VZ US 7202011007142

Členové komise pro otevírání obálek jmenovaní zadavatelem: 

Ing. Václav Štyvar

Michal Klíma    

Mgr. Lucie Kalhousová       

Zahájení jednání:                   

Ing. Václav Štyvar zahájil jednání komise pro otevírání obálek v 10.00 hod.  Jednání se zúčastnili  
všichni jmenovaní členové komise. Vzhledem k tomu, že zadavatel uveřejnil v oznámení o zahájení 
zadávacího řízení záměr použít jako prostředek hodnocení nabídek elektronickou aukci, koná se 
otevírání obálek bez přítomnosti uchazečů.
Úvodem jednání členové komise podepsali prohlášení o nepodjatosti k výše uvedené zakázce a 
prohlásili, že zachovají mlčenlivost o věcech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem funkce.

Otevírání obálek a kontrola nabídek:

Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém ji byly doručeny a zapsány 
do seznamu nabídek, který tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.

Nabídka č.1:

- nabídka je podána v řádně uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které je uvedena adresa uchazeče.

- nabídka je zpracována  v českém jazyce

- nabídka obsahuje návrh smlouvy řádně podepsaný uchazečem 

- nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zákonem a uvedené zadavatelem 
v zadávacích podmínkách
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Členové komise konstatovali že nabídka s pořadovým číslem 1. splňuje podmínky úplnosti nabídky 
dle  §70 odst. 8 zákona 137/2006 Sb.

Nabídková cena činí :  22 897 188 Kč  vč. DPH

Nabídka č.2:

- nabídka je podána v řádně uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které je uvedena adresa uchazeče.

- nabídka je zpracována  v českém jazyce

- nabídka obsahuje návrh smlouvy řádně podepsaný uchazečem 

- nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zákonem a uvedené zadavatelem 
v zadávacích podmínkách

Členové komise konstatovali že nabídka s pořadovým číslem 2. splňuje podmínky úplnosti nabídky 
dle  §70 odst. 8 zákona 137/2006 Sb.

Nabídková cena činí :  20 934 108 Kč včetně DPH

Nabídka č.3:

- nabídka je podána v řádně uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které je uvedena adresa uchazeče.

- nabídka je zpracována  v českém jazyce

- nabídka obsahuje návrh smlouvy řádně podepsaný uchazečem 

- nabídka neobsahuje výpis z evidence rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního 

úřadu, ani výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Členové komise konstatovali, že nabídka s pořadovým číslem 3. nesplnila podmínky úplnosti nabídky 
dle  §70 odst. 8 zákona 137/2006 Sb. a vyřazují nabídku ze soutěže.

Nabídková cena činí :  20 257 952, 40 Kč včetně DPH

Nabídka č.4:

- nabídka je podána v řádně uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které je uvedena adresa uchazeče.
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- nabídka je zpracována  v českém jazyce

- nabídka obsahuje návrh smlouvy řádně podepsaný uchazečem 

- nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zákonem a uvedené zadavatelem 
v zadávacích podmínkách

Členové komise konstatovali že nabídka s pořadovým číslem 4. splňuje podmínky úplnosti nabídky 
dle  §70 odst. 8 zákona 137/2006 Sb.

Nabídková cena činí :  20 628 150, 94 Kč včetně DPH

Nabídka č.5:

- nabídka je podána v řádně uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které je uvedena adresa uchazeče.

- nabídka je zpracována  v českém jazyce

- nabídka obsahuje návrh smlouvy řádně podepsaný uchazečem 

- nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zákonem a uvedené zadavatelem 
v zadávacích podmínkách

Členové komise konstatovali že nabídka s pořadovým číslem 5. splňuje podmínky úplnosti nabídky 
dle  §70 odst. 8 zákona 137/2006 Sb.

Nabídková cena činí :  29 937 708 Kč včetně DPH

Nabídka č.6:

- nabídka je podána v řádně uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které je uvedena adresa uchazeče.

- nabídka je zpracována  v českém jazyce

- nabídka obsahuje návrh smlouvy řádně podepsaný uchazečem 

- nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zákonem a uvedené zadavatelem 
v zadávacích podmínkách

Členové komise konstatovali že nabídka s pořadovým číslem 6. splňuje podmínky úplnosti nabídky 
dle  §70 odst. 8 zákona 137/2006 Sb.

Nabídková cena činí :  20 889 828 Kč včetně DPH
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Nabídka č.7:

- nabídka je podána v řádně uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které je uvedena adresa uchazeče.

- nabídka je zpracována  v českém jazyce

- nabídka obsahuje návrh smlouvy řádně podepsaný uchazečem 

- nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované zákonem a uvedené zadavatelem 
v zadávacích podmínkách

Členové komise konstatovali že nabídka s pořadovým číslem 7. splňuje podmínky úplnosti nabídky 
dle  §70 odst. 8 zákona 137/2006 Sb.

Nabídková cena činí :  21 736 757 Kč včetně DPH

Otevírání obálek bylo dokončeno dne 22. 3. 2012 v 11:20 hod.




