MESTO HRANICE
oDBoR sPRÁVY MAJETKU

ZPRAVA O POSOUZENI A HOONOCENI NABIDEK
Dodávka kance|ářského spotřebního
mateřiá|u pro MěÚ Hranice
|\t|ěsto Hranice
Směrnice Qs 74-01

zakázka
Zadavatel
ZpŮsob zadání

1. Údaje o s|oženíkomise :
V sou|adu se směrnici Qs 74-01 o zadává|i veřqný.h zakázek:
'

starosta. místostarosta

tajer.ník (zástupce tajemníka)
VedoucÍ odboru (zástupce Vedoucího odboru)

2. Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je
dodáVky kance|ářského spotřebního materiá|u V roce 2019,
''Za]ištění
pro |\4ěÚ Hranjce'

3' KontroÍa a otevírání obá|ek
clenoVé komise p|ovedli kontroIu Všech obá|ek s nabídkami a konstatovaIi že Všechny obá|ky
jsou označeny V sou adu s podn]ínkami soutěže. jsou řádně uzavřeny a Žádná z nich není
poškozena tak' Že by se obsah obá]ky da] Vyjmout' označeníobá|ek odpovídá seznamu
podaných nabídek'
Po kontro]e neporušenost] nás]edovaIo Vlastní otevírání obá]ek V iomtéžpořadí V jakérn by|y
nabídky doručeny (d]é evidenčního]istu nabídek)i
4. Přeh|ed nabídek:
Kornisi by|y před oŽeny ce|kem 3 nabídky.

Nabídka č'í
obchodní iméno uchazeče
Adresa
tc
cena bez DPH V KČ
ce ková cena s DPH V Kč
Posouzení kVaIifikačnich předpokIadŮ
Posouzeni nabidky

Pernšiejnské náměsti
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|Č: oo30]311

Te

Jan Vvtooil
Moravičanv 20. 789 82 MořaVičanV
13615033
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Nabídka sp ňuje/r]'q'sp+rffile poŽadavky na
orokázání kVaIifikace
Nabídka sp ňuje/nesp]ňt'€ požadavky na
uvedené V zadáVacích oodmínkách

581 828l'11

Fax 561 828 650

E.máiL podáleiná@me9to-hÍaói.e cz

o

Nabídka č.2
obchodní iméno uchazeče
Adresa

tc
cena bez DPH V KČ
celková cena s DPH

MVM SOLUTION s.r.o.
ceskobratrská 6í0/19, 702 00 ostrava _
Moravská ostřava
28601718
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Posouzení kVaIifikačních předpokIadů
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NabÍdka s plň Úje/n es p}furje požadavky na
p|okázání kvaIifikace
NabÍdka sp|ňuje/nesj'ňtlje požadavky na
uvedené V zadávacích podm1nkách

Posouzení nabídky

NabÍdka č.3
obchodní iméno uchazeče
Adresa

EAGLE EYES a.s.
Skalni 1088.753 01 Hranice

tc
cena béz oPH V Kč
ce|ková cena s DPH V Kč
Posouzení kVa]]fikačníchoředookIadú

01502875
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Nabídka
' s p |ň uje/nejplňlje poŽadavky na
prokázání kva ]fikace
Nabídka s p |ň u]e/neq'ňuje poŽadavky na
uvedené V zadáVacích podn,rínkách

PosouzenÍ nabÍdky

5' Hodnoceni nabÍdek
Komise posuzova|a d e stanovených hodnotících kritérií:
ce|kové ceny Včetně DPH
I

a)

Po posouzení před|ožených nabídek komise vyhodnoti|a jako nejVhodnější nabídku firmy

l te:..rI...{ |í ?''.'

s ce|kovou nabidkovou

cenou

|:|: !1] ,'

-KcVčetněDPH'

c|enové komise stvrzujísVým podpisem spráVnost a úpInost uVedených údajů.
ZoráVa obsahuje ce|\en^ 2 strany Iext"
tajernník (zá stupce tajemníka)
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vedoucí odboru(zást

