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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

 

 

Název veřejné zakázky: 
Propagační předměty IVS 

CPV kód 22462000-6 

Číslo zakázky: INST – 051/2019 

Číslo jednací úkonu: INST- 283664/2019 

Pořadové číslo úkonu: 

 
 

Datum úkonu: 8.3.2019 

Počet listů:  

 
2 

Počet příloh:   

 
 

Seznam příloh:  
Kontrolní list nabídky, Čestné prohlášení o nepodjatosti 

člena komise 

 

Identifikační údaje o zadavateli 

 

Název zadavatele Institut pro veřejnou správu Praha 

Sídlo zadavatele Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

Jméno a příjmení osoby 

oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

 

 

Datum otevírání nabídek: 8.3.2019 

 

Místo otevírání nabídek: Dlážděná 6, Praha 1 

 

 

 

 



Členové komise pro otevírání nabídek: 

Jméno a příjmení člena komise Pracovní zařazení IVS 

 

 

Prezenční listina uchazečů - tvoří přílohu Protokolu o otevírání nabídek.  

Ano/ne 

 

Seznam přijatých nabídek 

Číslo 

nabídky 

Obchodní 

firma / název / 

jméno, 

příjmení 

uchazeče 

Sídlo / místo 

podnikání 

Právní 

forma 

IČ 

uchazeče 

Datum 

podání 

nabídky 

Čas 

podání 

nabídky 

1 SPEED 

PRESS Plus 

a.s. 

Přemyslova 

830, Libušín 

a.s. 25765647 7.3.2019 12:43 

2. Reklama 

Centrum, spol. 

s r.o. 

Kardašovská 

394/2, Praha 

14 

s.r.o. 17047692 7.3.2019 12:47 

3 

PROPAQ s.r.o. 

Štěrboholská 

1434/102a, 

Praha 10 

s.r.o. 24822612 8.3.2019 11:12 

4 CZECH 

IMAGE 

GROUP s.r.o. 

Šámalova 

1537/60a, Brno 

s.r.o. 29282551 8.3.2019 11:31 

5 PREDVO, 

s.r.o. 

K teplárně 66, 

Praha 9 

s.r.o. 63673118 8.3.2019 11:41 

 

Nedostatky: 

Nabídka č. 4 – neobsahuje prokázání profesních předpokladů, vyplněnou přílohu č. 2b), 

soupis je uveden dle vlastní a chybí rozlišení ceny bez potisku a s potiskem. 



Nabídka č. 5 – neobsahuje prokázání základní způsobilosti, prohlášení uchazeče, že neuzavře 

zakázanou dohodu, vyplněnou přílohu č. 2b), soupis je uveden dle vlastní a chybí rozlišení 

ceny bez potisku a s potiskem. 

 

Uchazeči budou vyzváni k doložení chybějících dokladů přes elektronické tržiště NEN 

s termínem dodání 13.3.2019 do 10:00. 

Seznam nabídek, které byly komisí ze zadávacího řízení vyřazeny 

Číslo 

nabídky 

Důvod pro vyřazení nabídky 

1. Uchazeč nabídl jiný výrobek než byl požadován. Požadován byl konferenční 

batoh, nabídnuta byla taška na dokumenty 

 

Složení komise pro otevírání nabídek a podpisy členů komise 

 

Jméno a příjmení 

člena komise  

Pracovní zařazení IVS Datum podpisu 

zprávy 

Podpis 

 

 

  

    

    

 
 

Předání Protokolu o otevírání nabídek zadavateli 

 

Protokol byl předán zadavateli dne  

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem 

zadavatele 

Podpis oprávněné osoby zadavatele  

Razítko zadavatele  

 



 

 

 




