Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek — jednání hodnotící komise ze dne
28.11.2019
Zadavatel:
Název:
Sídlo:
IČ,
Zastoupený:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
002 61 602
Ing. Lumírem Kusem, starostou města Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu:

,,Nájem tiskových a reprografických zařízení a o poskytování souvisejících
dodávek a sluŽeb"
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek zasedla ihned po ukončení otevírání nabídek.
I.

Složení hodnotící komise

Členové komise:
jiří Jelínek, vedoucí OICT, MCŮ Rumburk - omluven
Ing. jiří Ježek, informatik, MěÚ Rumburk
Václav Leso, vedoucí OSPU, MěÚ Rumburk
Náhradník:
Petr Křemenák, informatik, MěÚ Rumburk
Administrace veřejné zakázky:
Marie Šurýová, DiS., referent Odboru RRI, MěÚ Rumburk

Komise se sešla v poČtu 3 jmenovaných Členů.

II.

Seznam posuzovaných nabídek

Nabídky byly posuzovány, zdali splnily veškerá kritéria stanovená Výzvou a zadávací
dokumentací k podání nabídky. Zadavatel požadoval:
a) Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou
b) Prohlášeni o počtu listů nabídky
c) Naceněný výkaz výměr
d) Technická specifikace
e) Čestné prohlášení - základní způsobilost
f) Kopie výpisu z OR, ŽL
g) Čestné prohlášení — seznam referencí
h) Čestné prohlášení - respektování podmínek
i) Podepsaný návrh smlouvy
j) Prohlášení výrobce zařízení o dodržení standardu ISO 9001:2001
k) Čestné prohlášení - seznam poddodavatelů
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Seznam úČastníků vyzvaných k doplnění/objasnční nabídky

Nabídku č. 2, účastníka Koníča Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., komise posoudila
a některé věci po přečtení nabídky nebyly zcela jasné, a proto bylo požadováno vysvětlení. Jednalo
se o dotaz na systém SafeQ, dále pak na dodávané tiskárny - ohledně stavu zařízení, která budou
dodávána. Dále chybělo Čestné prohlášení o dodrženi standardu ISO 9001:2001.
IV.

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Hodnotící komise ze zadávacího řízení nevyřadila žádnou nabídku.
V.

Popis způsobu hodnocení nabídek, výsledek hodnocení nabídek a odůvodnční výběru
nejvhodnější nabídky

Nabídky nebyly hodnoceny z důvodu objasnění některých informací u jedné z nabídek.

Podpisy Členů komise - jednání hodnotící komise v Rumburku dne 28.11.2019:

Jméno a příjmení Člena komise pro hodnocení nabídek

Podpis

k/wK Ab"c'
Rm

dÁ l'

Jméno a příjmení administrátora VZ

Podpis

