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sepsan1|'dne 29.5" 20CI9pri otevíráníobálek s nabídkarniv pod|imitním
zadávacím Íízenína verejnou zakázku
,,Adaptace a rekonstrukce objektu firmy Baltaxia a.s."
(protoko|
obálek ).
z 1. jednáníhodnotící
komisepro otevírání
Jednáníkomise by|ozahájeno 29.5.2009ve 13.00 hodin.
Hodnotícíkornise p|níz rozhodnutízadavate|e u|ohukornise pro otevíráníobá|ek.
Všichni č|enovékomise podepsali proh|ášenío nepodjatosti.Komisejednomys|ně zvo|i|a
predsedou Ing.VratislavaPicka.
ladavate| prijá|do konce soutěŽní|h'jty4 nabídk podanév |istinněpodobě'
obá|ky s nabídkami podanfmi v |istinnépodobě byly doručenyuzavrené,správně oznaČené
a na uzavreníopatrenérazítkyuchazeč "
Clenové komise zkonstatovali,Že se nedostavilŽádnf zástupce firem s právem učastnitse
ListinapritomnÝch)
otevírání
obálek s nabÍdkami.(viz.
Komise dále pristoupilak otevírání
obá|ek s nabídkamipodanfmi v listinnépodobě v tom
poradí, v jakém by|y doruČenya zapsány do seznamu doručenfch nabídek, ktery tvorí
nedílnousoučásttohotoprotoko|u.
Nabídka
č.1
,
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Nabídkaje Zpracována v požadovanémjazyku
Návrh sm|ouvyje podepsána a proh|ášeníuchazeče není podepsáno oprávněnou
osobou
Nabídkaje up|náz hlediskapoŽadovaného
obsahu
Nabidkač'2

|

Nabídkaje zpracována v poŽadovanémjazyku
Návrh sm|ouvya proh|áŠení
uchazeČejsou podepsána oprávněnou osobou
Nabídkaje uplná z hlediska poŽadovanéhoobsahu
Nabídka
č.3

Nabídkaje zpracována v poŽadovaněmjazyku
jsou podepsánaoprávněnouosobou
Návrh smlouvya proh|ášení
uchazeČe
je
poŽadovaného
obsahu
Nabídka up|náz h|ediska

NabídkaČ.4

jazyku
Nabídkaje zpracována v poŽadovaném
jsou
podepsánaoprávněnouosobott
proh|ášení
uchazeče
Návrh smlouvy a
obsahu
Nabídkaje uplná z h|ediskapoŽadovaného

7 oťed|oŽenÝch
nabídek by|a pro neup|nostvyrazena nabídka Č. 1.
uchazeČeo závaznosti
Tato nabídka neobsahovala proh|áŠení
nabídky.
z da|šíhoběhu zadávacíhorízení.
komise doporučuiezadavate|iuchazečevy|ouČit
Hodnotící

Komise schváli|azněníprotoko|uz jednáni,
otevíráníobá|ekby|odokončenodne 29'5. 2009 v 14.45hodin'
neby|apred|oŽenaŽádná nabídka.
Po ukončenísoutěŽní|hťrty
V Liberci,dne 29.5.2009

Prílohy:

a prijatlchnabídek
Seznamdoručenfch
prítomn1ich
obá|ek
otvírání
ListinauČastníkťr
komise
hodnotící
Prezenční
listinač|enťr

/

.
^o*
o
crrffi'tr;;",3:rca
r.rv
pŘitonn
-on-i"xtu ::'
firmyBaltaxiaa.s
u ''"noT.,;i;;i;"
uČnsrrtiKÚ
- ....
L|sTlNA

Adaptac"

2009
V Liberci,dne 29'5'

Seznam doš|ch nabídek

Verejná zakázka..
,,Adaptace a rekonstrukce objektu firmy Baltaxia a.s."

n.č.
1

uchazeč

2
3
4
5
6

V Liberci, 29.5. 200

došlo dne

28.5 2049

cas

800

28.5.2009 9 0 0
28.5 2009 9 1 0
28.5.2009 9 1 5

nab. cena

komisepro otevírání
listinačlen hodnotící
Prezenční
obálek
Verejná zakázka."
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pnoHuŠeruí
ČrsrruÉ
Já níŽepodepsanyČlenkomisepro otevírání
obálekv zadávacímrízenínaVZ
Veiejná zakázka :
a rekonstrukce
objektufirmyBaltaxiaa.s"
,,Adaptace
Činím
čestné
oroh|ášení
o
svénepodjatosti
ve vztahuk shoraspecifikované
verejné
zakázcea k uchazeČŮm.
Dá|e

proh|aŠuji,
Že jsem se nepodíle|na Zpracovánížádnéz nabídek,kterébudou pred|oŽeny,
nemám osobnízájem na zadání shora specifikovanéverejnézakázky, ani mne nespo1u1e
osobní,pracovníČijinÝ obdobn! poměr s uchazeci shora specifikovanéverejná zakázky'

V Liberci.dne 29.5.2009
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