
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
S NABÍDKAMI 

Název veřejné zakázky: 

Dodávka 2 ks serverů pro technologické centrum ORP 

Identifikační údaje veřejné zakázky 

Předmět veřejné zakázky: 

Druh zadávacího řízení: 

VZ podle výše předpokládané 
hodnoty: 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

1. Údaje o složení komise 

dodávka HW, SW a služeb 

veřejná zakázka malého rozsahu 

Město Svitavy 

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

00277444 

Komise byla ustanovena zadavatelem dne 21.06.2021 v tomto složení: 

Členové: 
Libor Dynka 
Zdeněk Ryšánek 
Tomáš Popelka 

2. Údaje o místě a datu konání 

Náhradníci: 
Jiří Škrabal 
Roman Poláček 
Martin Flígl 

Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 14.07.2021 v kanceláři vedoucího oddě lení 
informatiky města MěÚ Svitavy na ul. T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy a bylo zahájeno 
v 10:00 hod. 

3. Záznam o kontrole převzatých nabídek 
Zadavatel obdržel v řádné lhůtě stanovené pro podání nabídek 2 nabídky, po uplynutí řádné 
lhůty stanovené pro podání nabídky 1 nabídku. Komise pro otevírání obálek s nabídkami 
provedla kontrolu nabídek a konstatovala, že obálky s nabídkami jsou uzavřeny tak, že se 
z nich obsah nedá vyjmout a jsou označeny v souladu s požadavky stanovenými ve Výzvě 
k podání nabídky. 
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4. Záznam o výsledku otevírání obálek s nabídkami 
Komise pro otevírání obálek s nabídkami otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly 
doručeny zadavateli a zaprotokolovala následující údaje: 

Nabídka 

Obchodní firma: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ : 

Údaje hodnotících kritérií: 
Výše nabídkové ceny bez DPH: 

Nabídka 

Obchodní firma: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Údaje hodnotících kritérií: 
Výše nabídkové ceny bez DPH: 

5. Závěrečná ustanovení 

č. 1 

OR-CZ spol. s r.o. 
Brněnská 19. 571 01 Moravská Třebová 
48168921 
CZ48168921 

1.953.267 Kč bez DPH 

č.2 

Data Protection Delivery Center, s.r.o. 
Rybkova 1016/31, 602 00 Brno 
03064247 
CZ03064247 

1.839.000 Kč bez DPH 

Otevírání obálek s nabídkami nebyli přítomn i zástupci uchazečů . Po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek byla byla podána nabídka firmy KLARI s.r.o., A. Staška 2027/77, 140 00 
Praha, I Č: 24756679, DIČ: CZ24756679, nabídka této firmy nebyla otevřena . 

6. Přílohy 

Nedílnými přílohami tohoto protokolu jsou: 
seznam podaných nabídek 
čestné prohlášení člena (náhradníka) komise pro otevírání obálek 

7. Podpisy přítomných členů komise 

Ing. Libor Dynka 

Martin Flígl 

Ing. Zdeněk Ryšánek 
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SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK 

Název veřejné zakázky: 

Dodávka 2 ks serverů pro technologické centrum ORP 

Identifikační údaje veřejné zakázky 

Předmět veřej né zakázky: 

Druh zadávacího řízen í: 

VZ podle výše předpokládané 

hodnoty: 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: 

Sídlo: 

I Č : 

dodávka HW, SW a služeb 

veřejná zakázka malého rozsahu 

Město Svitavy 

T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 

00277444 

p ozn. : Úd a1e zaznamenany z o b 'I k b'd k ae na 1 e . 

P. Datum 
Obchodní firma Ulice Město PSČ IČO podání 

č. nabídky 

1. OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19 
Moravská 

571 01 48168921 12.7.2021 
Třebová 

2. Data Protection Rybkova 1016/31 Brno 602 00 03064247 12.7.2021 
Delivery Center,s.r.o. 

3. KLARI s.r.o. A. Staška 2027/77 Praha 140 00 24756679 12.7.2021 

Ve Svitavách dne 14.07.2020 

čas podání 
nabídky 

7:36 

8:23 

12:1 2 

Ing. Libor Dy a, vedoucí oddělení informatiky 
města Svitavy 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
ČLENA (NÁHRADNÍKA) KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

S NABÍDKAMI 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem: 

Dodávka 2 ks serverů pro technologické centrum ORP 

Jako člen komise ustanovené zadavatelem pro otevírání obálek s nabídkami podanými 
v rámci výše uvedené veřejné zakázky činím toto 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že 

• mé zájmy neohrožují mou nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým 
řízením, 

• nemám zájem získat osobní výhodu, 
• nemám zájem snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele. 

Současně prohlašuji, že pokud v průběhu jednání komise nastanou změny týkající se 
uvedeného prohlášení, neprodleně toto oznámím zadavateli. Dále prohlašuji, že zachovám 
mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se dozvěděl/a v souvislosti s výkonem své funkce. 

Ve Svitavách dne 14.07.2021 

Jméno, příjmení a podpisy členů (náhradníků) komise: 

Ing. Libor Dynka 

Martin Flíg l 

Ing. Zdeněk Ryšánek 




