Protokol o otevírání obálek s nabídkami
podle ustanovení § 60 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění
sepsaný dne 24. ledna 2006 při otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky
„Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb“, která byla
zveřejněna dne 28.11.2005 na Centrální adrese pod evidenčním číslem 50014733.
Zadavatel podle ustanovení § 92 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, do konce soutěžní lhůty obdržel dvě nabídky, po uplynutí soutěžní
lhůty nebyla doručena žádná nabídka.
Obálky s nabídkami byly doručeny uzavřené, správně označené a na uzávěrech
opatřené razítky uchazečů. Hodnotící komise přistoupila k otevírání obálek
s nabídkami v pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do seznamu nabídek, který
tvoří nedílnou součást tohoto protokolu.
Členové hodnotící komise zkontrolovali právo všech přítomných účastnit se otevírání
obálek s nabídkami.
Číslo
nabídky
1.
2.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce
SKOK – Spolek oborové konference NNO
působících v sociální a zdravotně sociální oblasti,
Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1
Sdružení StaSOS zastoupené DERS s.r.o.
Třída ČSA 383, 500 03 Hradec Králové

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

20. ledna 2006

13:40 hod.

20. ledna 2006

13:59 hod.

Nabídka č. 1
Obchodní jméno:

SKOK – Spolek oborové konference NNO působících
v sociální a zdravotně sociální oblasti
Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1
občanské sdružení
26591766
CZ - 26591766
12 395 000,- Kč

Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Celková nabídková cena
bez DPH:
Celková nabídková cena
14 750 050,-Kč
s DPH:
Nabídka vyhověla kontrole ANO
úplnosti dle § 59/3 z. č.
40/2004 Sb.:
Nabídka č. 2
Obchodní jméno:
Sídlo:

Sdružení StaSoS, zastoupené podle smlouvy o
sdružení č. 2005/092 společností DERS s.r.o.
Třída ČSA 383, Hradec Králové, PSĆ 500 03
1

Právní forma:
IČ:
DIČ:
Celková nabídková cena
bez DPH:
Celková nabídková cena
s DPH:
Nabídka vyhověla kontrole
úplnosti dle § 59/3 z. č.
40/2004 Sb.:

společnost s ručením omezeným
25924362
CZ 25924362
11 955 350,- Kč
14 226 867,-Kč
ANO

Hodnotící komise z dalšího hodnocení nevyřadila žádnou nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne 24. ledna 2006 v 13:42 hodin.
V Praze dne 24. ledna 2006
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