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HRANIcE

ODBOR SPRAVY MAJETKU

zpnÁvR o PosouzemÍ n HoDNocEHí Nnsíoex
Dodávka drogistického spotřebního
materiá|u pro MěU Hranice
Město Hranice
Směrnice Qs 74.01

Zakázka
Zadavatel
Způsob zadání

t. Úoaje o složeníkomise :
V souladu se směrnicí QS 74-01 , o zadávání veřejných zakázek''
starosta - místostarosta
tajemník (zástupce tajemníka)
vedoucí odboru (zástupce vedoucího odboru)

2' Předmětzakázky:

Předmětem zakázky je ,,Zajištění dodávky drogistického spotřebního materiá|u v roce 2017
pro MěÚ Hranice.
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3. Kontro|a a otevírání obálek
Členovékomise proved|i kontro|u všech obá|ek s nabídkami a konstatova|i, Že vŠechny obá|ky
jsou oznaceny V souladu 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 kontro|e neporušenosti nás|edova|o v|astní otevíráníobá|ek v tomtéŽ pořadí v jakém by|y
nabídky doručeny (d|e evidenčního Iistu nabídek):
4. Přehled nabídek:
Komisi by|o před|oŽeno ce|kem 6 nabídek.

Nabídka č.í
obchodní jméno uchazece

Ve koobch

Adresa

Výškovická 38' 700 30 ostrava

|Č

25362',10',1

I

Celková cena s DPH v Kč
Posouzení kvaIifikacních předpokladů
Posouzení nabídky

Pernštejnské náměstí 1

753 37 Hranice

lC: 0030131

'l

od Zajac

s. r.o.

-

Zábřeh

.>- v(),

Nabídka sp|ňuie/ngip{ňuje poŽadavky na
orokázání kvaIifikace
Nabíd ka sf"b[e/ngsp+nuje poŽadavky na
uvedené v zadávacích oodmínkách

Tel.: 581 828 111
Fax: 581 828 650

E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

Nabídka č.2
obchodní iméno uchazeče
Adresa
tc
Ce|ková cena S DPH v Kč
Posouzení kvaIifikačních předpok|adů
Posouzení nabídky

Nabídka č.3
obchodní iméno uchazeÓe
Adresa
IC

Ce|ková cena s DPH v Kč
Posouzení kvaIifikačních předpok|adů

Posouzení nabídky

Eagle Eyes a.s.
Skalní ,t088, 753 01 Hranice
01

502875
-
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íd ka .qp! n!.l-e/nes'plň uje poŽadavky na
prokázání kvaIifíkace
Nabíd ka sp!4-qq/nesp|ňuje poŽadavky na
uvedené v zadávacích podmínkách

Nab

FROS ZPS s.r.o.
Těšánská 29,746 0í opava
26803291
lnt
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Nabídka splňuje/nesp|ňuje poŽadavky na
prokázání kvaIifikace
Nabídka sp|ňuje/nesp|ňuje poŽadavky na
uvedené v zadávacích podmínkách

Nabídka č.4
obchodní iméno uchazeče
Adresa
tc
Ce|ková cena S DPH v Kc
Posouzení kvaIifikačních předpok|adů

lF FACILITY a.s.
Anta|a Staška 510/38. í40 00 Praha 4 - Krč
.l i :t;l t.' .t1';/,

Posouzení nabídky

Nabíd ka s-p.1ňuje/nesp|ňuje poŽadavky na

Nabídka č.5
obchodní iméno uchazeče
Adresa

SANCE
Táborská 220,615 00 Brno

|Č

Ce|ková cena s DPH v Kč
Posouzení kvaIifikačních předpok|adů

Posouzení nabídky

-,1/_
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Nabíd ka 9p![q1.g/nesplňuje poŽadavky na

prokázání kvaIifikace

uvedené v zadávacích podmínkách

49437976
- /:',, 4' '.- l. t' :'
Nabídka 9plĎuiďnesp|Ďu1e poŽadavky na
prokázání kvaIifikace
Nabídka sp|ňuje/nesp'|ňuje poŽadavky na
uvedené v zadávacích podmínkách
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Nabídka č.6
obchodní iméno uchazeče
Adresa
IC

Ce|ková cena s DPH v Kč
Posouzení kvaIifikačních předpok|adů

Posouzení nabídky

Monit Plus s.r.o.
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Nabídka sp|ňulÚesp|nuie poŽadavky na
orokázání kvaIifikace
N ab íd ka gpbt.il-eh-esp|ňuje poŽadavky na
uvedené v zadávacích podmínkách

5. Hodnocení nabídek
Komise posuzovala dIe stanovených hodnotícíchkritérií:
a) Ce|kové cenv Včetně DPH
:

nabídku firmy
Kč včetně DPH
C|enové komise stvrzují svým podpisem správnost a Úp|nost uvedených údajů.
a obsahuje celkem 3 strany textu.
tajemník

RoK-MĚsíc-DATUM
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vedoucí
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