PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Oprávněné osoby za zadavatele přistoupily dne 24.7.2020 v 10:19 hodin k otevírání nabídek
v elektronické podobě k níže uvedené veřejné zakázce:

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
(dále jen „zadavatel“)

Název veřejné zakázky:

BESIP - III/2792 Koryta, úprava křižovatky

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Datum zahájení zadávacího
Registrační číslo veřejné

Stavební práce
ZPŘ
24.6.2020
vz-347/20

1. Zahájení jednání

Osoby, které jsou oprávněné udělit souhlas s otevřením nabídek:

Jméno a příjmení

Vztah osoby k zadavateli

Mgr. Kolocová Sabina

zaměstnanec

Mgr. Linda Matějíčková

zaměstnanec

Oprávněné osoby jednají při otevírání nabídek v souladu s § 108 a násl. zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Přijaté nabídky

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku přijal do konce lhůty pro podání
nabídek celkem 1 nabídku v elektronické podobě.

Seznam přijatých nabídek:

Pořadové číslo Název účastníka
1

SaM silnice a
mosty a.s.

IČO

25018094

Pozn. screen z elektronického nástroje E-ZAK

3. Otevírání nabídek

Stav

otevřená

Datum doručení
23.07.2020
13:55:49

Oprávněné osoby po uplynutí lhůty pro podání nabídek přistoupily k udělení souhlasu
s otevřením nabídek. Souhlas k otevření byl udělen pro všechny nabídky najednou.
V souladu s § 109 odst. 2 zákona oprávněné osoby zkontrolovaly zda:
a) nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě,
b) je nabídka autentická a
c) s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Nabídka s pořadovým č. 1
Identifikační údaje účastníka:

SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 250 18 094

Kontrola nabídky

Nabídka doručena ve stanovené lhůtě

ANO

Autentická nabídka

ANO

S datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno

ANO

Údaje z nabídky

845.011,80 Kč

Nabídková cena uvedena v Kč bez DPH

Výše uvedená nabídka splňuje požadavky zákona a bude následně hodnocena a posuzována
dle splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Oprávněné osoby svým podpisem stvrzují, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že s nimi
bezvýhradně souhlasí.

V Říčanech dne 24.07.2020

Podpis

Jméno a příjmení oprávněné osoby
Mgr. Sabina Kolocová
Mgr. Linda Matějíčková
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