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ODBOR SPRAVY MAJETKU

ZPRÁVA o PosoUZENí A HoDNocENÍ r..tReÍorx
Zakázka
Zadavatel
1. Udaje o sloŽení konrise :
V souladu Se Směrnicí QS 74-01, o ZadáVání veřejných zakázek'
Starosta - mÍstostarosta
tajemník (zástupce tajemníka)
Vedoucí odboru (zástupce Vedoucího odboru)

2. Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je .,Zajištění dodávky kance|ářského spotřebního materiálu V roce 2017,,
pro MěÚ Hranrce.

3. Kontrola a otevírárrí obálek
Č|enovékomise provedli kontro|u všech obá|ek s nabídkami a l<onstatova|i,Že všechny obálky
jsou označeny V soulaclu s podmínkami soutěŽe' jsou řádně uzavřeny aŽádná z nich není
poškozena tak. Že by se obsah obá|ky da| vyjmout' označeníobá|ek odpovídá Seznamu
podaných nabÍdek.
Po kontrole neporušenosti následova|o v|astní otevíráníobá|ek v tomtéŽ pořadí v jakém byly
nabídky doručeny (dle evidenčního Iistu nabídek)'
4. PřehIed nabÍdek
Komisi byly před|oŽeny ce|kern 4 nabídky'
:

Nabídka
Adresa
Ce|ková cena s DPH v KČ
posouzeru Řvál'f| kačn'rcň;ňeó por<no
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N ab íd ka sp| ňuje/nes-plňíje poŽad avky na
uvedené v zadávacÍch podmínkách

Posouzení nabÍdky

Pernštejnské náměstí
753 37 Hranice
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Tel.: 581 828 111
Fax: 581 B2B 650

E-mail podatelna@mesto-hranlce.cz

Nabídka č.3
obchodní iméno uchazeče
Adresa

MONIT plus s.r.o.
H v sad qe]gugya? g' s?Z-99ě11q
27687660
7i 3_e,_1
-N;b
íd ka s plilu;eň eqppqe p ozao áurv n a
orokázání kvalifikace
Nabíd ka splňuje/nes'pffi poŽadavky na
uvedené v zadávacich podmínkách

ll"j_

Posouzení kvaIifikačních předpok|adŮ
Posouzení nabídky

Nabídka č.4
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Celková cena S DPH v Kč
.
Posouzen-íkvarřikacnicň próopoktaou
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,757 01ValašskéMeziřiči
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uje/nesptff-uje poŽadavky na

rokázánÍ kvaIifikace
Nab ídka sp|ňuje/nesffiuje poŽadavky na
uvedené v zadávacÍch podmínkách

Posouzení nabídky

5. Hodnocení nabídek:
Komise posuzovaIa dle stanovených hodnotÍcích kritérií:
a) Ce|kové ceny včetně DPH
komise vyhodnoti|a jako nejvhodnějšÍ nabídku firmy
nabídkovou cenou 1.,{.1.?' ..Ju,, .'ť'.7',-66 včetně DPH.
Č|enové omrse sT
Zpráva bsahuie ce
(místostaro

svým podpisem správnost a úpInost uvedených údajů
2 stranv textu.
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