
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
dle § 73 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Zadavatel: Česká republika -  Úřad pro civilní letectví
se sídlem: Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6 
IČ: 48134678

Název VZ: Základní obsluha a údržba letadel ÚCL
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) 
uveřejněno v:
- IS VZ US dne 02.04.2012 pod evidenčním číslem VZ 212232
- UV ES dne 13.04.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 72-119575 
Datum odeslání oznámení k uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb. je 
30.03.2012.

Datum jednání: 01.06.2012
od 09:30 hod.: první jednání komise
od 10:00 hod.: otevírání obálek s nabídkami za účasti uchazečů 

Místo jednání: Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ, Praha 6, PSČ: 160 08

Přítomní viz. Listina uchazečů přítomných při otevírání obálek
účastníci: s nabídkami

Program jednání: 1. Zahájení jednání a přivítání přítomných
2. Podepsání čestných prohlášení
3. Kontrola usnášeníschopnosti komise
4. Volba předsedy a místopředsedy komise
5. Přizvání přítomných uchazečů k jednání
6. Kontrola obálek s nabídkami
7. Otevírání obálek s nabídkami
8. Vyřazení nabídek
9. Závěr jednání včetně podepsání protokolu o otevírání 

obálek s nabídkami

Složení hodnotící komise
(plní též funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů):

POŘ.
Č.

ČLENO VÉ HO DNO TÍC Í KO M ISE NÁHRADNÍC I ČLENŮ HODNOTÍCÍ 
KOMISE

1. ...................... ....................................
2. ................................ .............................
3. ....................... .........................
4. .................... ......................
5. ......................................... ..........................



Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Zápis o průběhu jednání komise

Bod 1. programu
Zahájení jednání a přivítání přítomných

První jednání hodnotící komise (dále jen „komise") zahájil Ing. David Jágr přivítáním 
přítomných účastníků. Poté předal slovo JUDr. Marianně Svobodové, právnímu 
poradci zadavatele a osobě pověřené zadavatelskou činností.

Bod 2. programu 
Podepsání čestných prohlášení

JUDr. Svobodová přistoupila k2. bodu programu tohoto jednání. Pro tento účel 
sdělila přítomným identifikační údaje o uchazečích, kteří předložili nabídku v tomto 
zadávacím řízení.

Následně přítomní účastníci podepsali čestná prohlášení o své nepodjatosti a 
závazku mlčenlivosti.

Bod 3. programu
Kontrola usnášeníschopnosti komise

JUDr. Svobodová provedla kontrolu usnášeníschopnosti komise a konstatovala, že 
je přítomno všech 5 členů komise resp. jejich náhradníků, a tedy komise je 
usnášeníschopná.

Následně byly komisi předloženy zadávací podmínky k této veřejné zakázce.

Poté JUDr. Svobodová stručně seznámila přítomné účastníky s náplní práce komise 
v tomto zadávacím řízení. Přítomným sdělila, že činnost komise v tomto zadávacím 
řízení bude spočívat v otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů, 
posouzení a hodnocení nabídek a zpracování zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek pro zadavatele.

Bod 4. programu
Volba předsedy a místopředsedy komise

.......................... vyzvala členy komise přítomné na jednání, aby zvolili předsedu a 
místopředsedu komise.

Komise se jednomyslně usnesla na tom, aby funkci:
předsedy komise vykonávala............................................  
funkci místopředsedy komise vykonávala..................................

Řízení dalšího průběhu jednání převzal nově zvolený předseda komise.
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Bod 5. programu
Přizvání přítomných uchazečů k jednání

Předseda komise konstatoval, že jediný uchazeč, který předložil nabídku v tomto 
zadávacím řízení, se k otevírání obálek nedostavil. Komise pokračovala ve 
své činnosti bez přítomnosti uchazeče.

Bod 6. programu 
Kontrola obálek s nabídkami

Předseda komise sdělil přítomným, že v tomto zadávacím řízení byla předložena 
pouze jediná obálka s nabídkou. Na základě kontroly seznamu nabídek dále 
předseda komise konstatoval, že tato nabídka byla doručena včas ve lhůtě pro 
podání nabídek, tj. do 16:00 hod. dne 31.05.2012.

Následně komise provedla kontrolu obálky s nabídkou z hlediska jejího uzavření a 
označení. Z hlediska uvedených náležitostí na obálku nebyly shledány komisí žádné 
vady.

Bod 7. programu 
Otevírání obálek s nabídkami

Komise přistoupila ke kontrole úplnosti nabídky z hlediska § 71 odst. 8 zákona, tj. 
kontrole, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy 
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a zda nabídka 
obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích 
podmínkách.

Po kontrole nabídky provedla komise zápis o výsledku kontroly úplnosti nabídky a o 
nabídkové ceně do tohoto protokolu o otevírání obálek s nabídkami. Předseda 
komise poté přečetl příslušnou část tohoto protokolu týkající se úplnosti nabídky a 
nabídkové ceny.

1. Nabídka uchazeče:
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.), právní 
forma: státní podnik, IČ: 49710371, sídlo: Jeneč, Navigační 787

Nabídka zpracována v požadovaném jazyku: ano
Návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou: ano
Nabídka obsahuje všechny součásti: ano
Nabídka vyhověla požadavkům v § 71 odst. 8 zákona: ano

slabídková cena -  vše v Kč bez DPH):
Výše nabídkové ceny představující součet níže uvedených částek: 2 999 900
- Cena za základní obsluhu a údržbu letadel za období 1 roku 

stanovená paušální částkou
1 188 500,-

- Cena za hangárování letadel a užívání prostor (nájemné / 
podnájemné) za období 1 roku stanovená paušální částkou

1 622 600,-

- Cena za služby spojené s hangárováním letadel a užíváním 
prostor za období 1 roku stanovená paušální částkou

188 800,-
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Bod 8. programu
Vyřazení nabídek vč. důvodu vyřazení

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka uvedená pod bodem 7 vyhověla požadavkům 
uvedeným v § 71 odst. 8 zákona, komise o vyřazení nabídky nerozhodovala, tedy 
nabídka nebyla v rámci otevírání obálek s nabídkami komisí vyřazena.

Bod 9. programu
Závěr jednání včetně podepsání protokolu o otevírání obálek s nabídkami

S ohledem na vyčerpání programu jednání předseda komise poděkoval všem 
přítomným za účast na jednání a jednání zakončil. Na důkaz souhlasu s tímto 
protokolem o otevírání obálek s nabídkami připojují přítomní členové komise resp. 
jejich přítomní náhradníci své podpisy níže.

Další jednání komise se uskuteční bezprostředně po tomto jednání na Úřadu pro 
civilní letectví, Letiště RUZYNĚ, Praha 6, PSČ 160 08 ve stejné místnosti. Přítomní 
členové komise berou tuto informaci o dalším jednání na vědomí.

Přílohy protokolu:
Listina uchazečů přítomných při otevírání obálek s nabídkami 

Zapsala: JUDr. Marianna Svobodová, advokát DSAK.

Podpisy přítomných členů komise resp. jejich náhradníků:
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