Výzkumný ústav
geodetický, topografický
a kartografický, v.v.i.

Ministerstvo kultury

Protokol o otevírání obálek
s nabídkami na vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZ) Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického v. v. i. (dále jen VÚGTK, v. v. i.), na :

Vývoj digitalizačního zařízení pro digitalizaci glóbů

Jedná se o zakázku na dodávku technického zařízení pro digitalizaci glóbů
1)

Identifikační údaje zadavatele:
Obchodní firma: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK,v. v. i.)
Sídlo: Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Právní forma: Veřejná výzkumná instituce
IČ: 00025615

2)

Název projektu, zakázky oznámení o zakázce
Název projektu: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií
digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. Projekt je hrazen z účelové podpory
„Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity“, NAKI, formou dotace z výdajů
státního rozpočtu.
Poskytovatel: Česká republika-Ministerstvo kultury. Kód programu: DF. Identifikační kód projektu:
DF11P01OVV021.
Název zakázky: Vývoj digitalizačního zařízení pro digitalizaci glóbů.
Oznámení o zakázce: adresným oslovení zájemců formou zasláním „ Výzvy“ dne 4. 11. 2011.
Zveřejněno na webových stránkách VÚGTK, v. v. i. dne 4. 11. 2011

I. Otevírání obálek se uskutečnilo dne:
15. 11. 2011 v 13.30´, v sídle zadavatele

II. Komise pro otvírání obálek ustanovená zadavatelem ve složení:
předseda: Ing. Filip Antoš
členové: Dr. Ing. Lubomír Soukup, Ing. Klára Ambrožová, Ing. Milan Talich, Ph.D, Ing. Jana Drtinová
Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek jednu nabídku v neporušené obálce. Nabídka byla zapsána do
seznamu podaných nabídek:
- nabídka č. 1LUX spol. s r.o., doručeno dne 15. 11. 2011
Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyla doručena zadavateli žádná nabídka.
III. Komise provedla kontrolu obálek s nabídkami a konstatovala:
že obálka s nabídkou je uzavřeny tak, že se z ní obsah nedá vyjmout. Hodnotící komise provedla kontrolu, že
označení obálky s nabídkou odpovídá Seznamu podaných nabídek, viz příloha č.1 „Protokolu“.
Následně hodnotící komise otevřela obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny a
zaprotokolovala následující údaje do TAB. č. 1:
Nabídk
a
číslo

1.

Obchodní firma

LUX spol. s r.o.

Sídlo firmy

Právní
forma

IČ / DIČ

Nabídková
cena
bez DPH
v Kč

Jazyk
nabídky
dle
„Výzvy“
ANO / NE

Mlýnská 701,
Jablonné nad
Orlicí

s.r.o.

47452307

194 200,-

ANO

Návrh
smlouvy je
podepsán
oprávněnou
osobou
ANO / NE
ANO

Komise doporučuje zařadit nabídku firmy LUX spol. s r.o. do hodnotící fáze.

Z hlediska
požadovaného zadání je
nabídka úplná
ANO / NE
ANO

Závěr-Nabídka
vyhověla
požadavkům
uvedeným v § 71
odst. 8 ZVZ
ANO / NE
ANO

IV. Protokol obsahuje. 3 strany textu, formátu A4 a nedílnou součástí tohoto protokolu je seznam podaných
nabídek, viz příloha č. 1.
V. Členové komise stvrzují svým podpisem správnost a úplnost uvedených údajů:
V Zdibech dne 15. listopadu 2011
Předseda: Ing. Filip Antoš …………………………………………..........
Člen: Ing. Klára Ambrožová…………………………………………........
Člen: Dr. Ing. Lubomír Soukup……..……………..…………………….......
Člen: Ing. Milan Talich, Ph.D.…………………………………………......
Člen: Ing. Jana Drtinová..………………………..……………………........

Příloha č. 1

SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK

na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v. v. i.:

Dodávka grafické pracovní stanice včetně periferií a SW.
Pořadové Název firmy která zaslala
číslo
v označené uzavřené
nabídky
obálce nabídku

Datum a čas
doručení nabídky
do sídla zadavatele

Zaevidováno pod
Čj. zadavatele

LUX spol. s .r.o.

15. 11. 2011 v 11.25´

1288 / 2011

1.

Forma doručení
nabídky
osobní doručení

