Příloha č. 2 Veřejný zadavatel - Vzor protokolu o otevírání obálek

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Název zadavatele:

Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, p.o.

Sídlo zadavatele:

Škrobálkova 300/51, Ostrava – Kunčičky, 718 00

IČO:

08146497

Název veřejné zakázky:

Mobilní zařízení – notebooky – EU Šablony III

(dále jen „veřejná zakázka“)
Dne 15.1.2021 v 8 hodin na adrese
Škrobálkova 300/51, Ostrava – Kunčičky provedeno otevírání obálek s nabídkami
k zakázce s názvem „ Kantorské notebooky“, zadávané jako veřejnou zakázku malého rozsahu
zadanou dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Do konce
lhůty pro podání nabídek bylo přijato 1 (slovy jedna) nabídka, která je zapsána do seznamu podaných
nabídek, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto protokolu.
Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyly doručeny žádné nabídky.
K otevírání obálek s nabídkami bylo přistoupeno v pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do
seznamu nabídek. Kontrolováno bylo, zda nabídky splňují požadavky zadavatele.
Nabídka č.

1.

Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení:
AUTOCONT a.s.
Sídlo, místo podnikání:
Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava
Právní forma, resp. RČ nebo datum narození:
Akciová společnost
IČO:
04308697
Nabídka zpracována v požadované formě a jazyce:

ano
X

ne

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče:

ano
X

ne

Nabídka obsahuje všechny součásti dle výzvy k podání
nabídek:

ano
X

ne

Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele:

ano
X

ne

Nabídková cena uchazeče bez DPH:

265.200.-

Nabídka byla navržena zadavateli na vyřazení: ano/ne
Odůvodnění:
1/Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele
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Otevírání obálek bylo ukončeno dne 15.1.2021 v 8.15 hod.

Přílohy:
Seznam podaných nabídek;
Podpisy členů komise pro otevírání obálek:

Jméno a příjmení člena komise pro otevírání obálek

Podpis

Mgr. Natalija Čertanova
Mgr. et Mgr. Karin Halfarová
Mgr. Jana Svobodová
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