MESTO HRANICE
oDBoR sPRÁ\1, MAJETKU

ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENI NABIDEK
Dodávka drogistického spotřebniho
materiá|u oro MětJ Hranice
Město Hran:ce
směrnice Qs 74-0í

zakázka
zadaýaÍe|
zpŮsab zadáni

í. udaje o s|oženíkomise :
V souLadu se směrnicí QS 74-01' a zadávání veťe]ných zakázek:
sta.osta _ rnístostarosta
tajemník (zástupce tajemnika)
Vedoucí odboru (zástupce vedoucího odboru)

2. Předmět zakázkyi

Předmětem zakázky je ,,DodáVka drogistického spotřebního materiá|u v roce 20,19'. pro MěU
Hranice.
3. Kontro|a a

otevíráníobá|ek

c|enoVé komise provedIi kontro|u Všech obá|ek s nabídkami a konstatovaIi. že Všechny obálky
jsou označeny V souladu s podmínkami soutěže' jsou řádně uzavřeny a žádná z nich není
poškozena tak, Že by se obsah obáiky da] Vyjmout' označeníobá|ek odpovÍdá seznamu
podanÝch nabídek'
Po kontro|e neporušenosti nás|edova|o V|astní otevírání obá|ek v tomtéžpořadí Vjakérn by]y
nabídky doručeny (dIe eVidenčniho |]stu nabidek)]
4. Přeh|ed

nabídek:

Komisi by|y předIoŽeny ceIkem 3 nabídky.

Nabídka č.1
obchodní iméno uchazeče
Adresa
tc
cena bez DPH V Kě
celková cena s DPH V Kč
Posouzení kvaIifikačníchoředpokIadů
Posouzení nabidky

Pernšie]|ské námés|i l
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FROS ZPS s.r.o.
Těšínská 29. 746 01 opava
26803291
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Nabídka s p |ň ule/lgsplftjje požadavky na
Drokázání kVaIifikace
Nabídka sp|ňuje/ne9-]'lňu'jé požadavky na
uVedené V zadáVacích podmínkách

Tel. 581 828111
Fax 581 828 650

E ma :podate na@mesto.lrr.n ce cŽ
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Nabídka č.2
obchodní i..éno uchazeČe
Adresa
tc
cena bez DPH V Kč
ce|ková cena s DPH V Kč
Posouzení kVaIifikačních oředookIadŮ
Posouzení nabídky

Nabídka ě.3
obchodni iméno uchazeče
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Nabídka s p'ň uje/. esph Jje pozadavky 1a
p|okázání kVaIifikace
Nabídka s p]ň uje/n esp.lňďe požadavky na
uvedené V zadávacích podmínkách

Eaqle Eves a.s.
ska|ní 1088.753 01 Hranice

AOresa

tc
cena bez DPH V Kč
ce]ková cena s DPH

Rudolf Saman - SAS
Pod skoIkou 60. 257 68 DoInÍ KřaIoVice
12222682

01502875
V Kč

Posouzení kVaIifikačních předDokIadŮ

Posouzení nabídky
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Nabídka s p]ň uje/n ejip].ňt]je požadavky na
prokázání kvaIifikace
Nabídka sp|ňuje/nelplňuÍe požadavky na
uvedené V zadáVacích oodmínkách

5' Hodnocení nabídek:
Komise posuzovaIa dIe stanovených hodnotlcích kritérií:
a) ce|kové ceny Včetně DPH
Po posouzení před]ožených nabídek komise Vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku firmy
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s ce|kovou nabídkovou

cenou //ť ' ?,/.
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Kč Včetně DPH

clenové komise stv|zují svým podpisem spráVnost a úp|nost uvedených údajŮ'
Zpráva obsa|.J.e ce|kem 2 strany texl. '
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