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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

03.02.2020

Datum projednání v RM

10.02.2020

Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
Kancelář MěÚ

Zpracoval

Ing. Bohumír Hába

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
Veřejná zakázka „Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení a zápůjčka tiskových zařízení pro MěÚ Trutnov“ – zadávací podmínky
Systémové číslo VZ: P20V00000010

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení a zápůjčka
tiskových zařízení pro MěÚ Trutnov“
01.02
text zadávací dokumentace včetně příloh k výběrovému řízení dle
předloženého návrhu,
01.03
okruh dodavatelů k obeslání výzvou dle předloženého návrhu,
01.04
jmenování hodnotící komise: Ing. Jiří Masařík, Bc. Petra Synková,
Jozef Bocán;
Náhradník: Vladislav Šmída, Monika Vídeňská, Petr Vraný;
k provádění běžných úkonů v předmětném výběrovém řízení,
konkrétně k otvírání obálek, hodnocení nabídek, k posouzení, zda
nabídkové ceny nejsou mimořádně nízké, k posouzení splnění
podmínek účasti účastníků zadávacího řízení a k posouzení, zda jsou či
nejsou naplněny obligatorní či fakultativní důvody vyloučení účastníků
zadávacího řízení, to vše včetně všech úkonů souvisejících a
v takovém rozsahu, aby zadavatel měl podloženo, že u účastníků
zadávacího řízení, kteří skončí v konečném pořadí (tedy po vyloučení
účastníků zadávacího řízení navržených komisí k vyloučení z účasti v
zadávacím řízení) na prvním a druhém místě, nejsou naplněny
obligatorní důvody k jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
pověřuje
02.01
Ing. Jiřího Masaříka, vedoucího Odboru Kancelář MěÚ, k rozhodování
o vysvětlování, změnách či doplněních zadávací dokumentace, to vše
zejména v návaznosti na žádosti dodavatelů, a k rozhodování
o případných námitkách.
-

Důvodová zpráva:
Viz. níže

Výdaje jsou zahrnuty v rozpočtu města na rok 2019 – ORJ 19, položka 5139.
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 05.02.2020

viz parafa
Podpis vedoucího odboru: Ing. Jiří Masařík v.r.

RM_03_K2
Důvodová zpráva:
Předkládáme k odsouhlasení zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:
„Dodávka tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení a zápůjčka tiskových zařízení pro MěÚ
Trutnov“.
Druh veřejné zakázky: dodávky
Zveřejnění výzvy na profilu zadavatele: NE
Okruh dodavatelů navržených k obeslání výzvou:
Firma
Sídlo

IČO

E-mail

ABEL-Computer s.r.o.
AB plus CZ s.r.o.
COMPLET a.s.

47678488
25168860
17049041

Petr.Badura@abel.cz
mdolezal@ab-plus.eu
resler@complet.cz

26012162

sykora@dlnk.cz

02834154
47985798
26843935

denisa.ticha@ovision.cz
lucie.cervena@rec21.cz
jiri.halatek@zmgroup.cz

DLNK s.r.o.
OVISION a.s.
REC 21 s.r.o.
Z + M Partner, spol. s r.o.

Oblouková 2831/1, 746 01 Opava
Za elektrárnou 419/1b, 170 00 Praha 7
U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5
T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město
nad Metují
K Bílému vrchu 2960/8, 193 00 Praha 9
Kolejní 3311/3, 702 00 Ostrava
Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

V březnu tohoto roku končí platnost rámcové smlouvy č. 10/D/K/18 řešící dodávku tonerů a spotřebního
materiálu pro tiskárny včetně zápujčky tiskáren v letech 2018 a 2019. S vybraným uchazečem bude uzavřena obdobná rámcová smlouva na roky 2020 a 2021. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců anebo do vyčerpání maximálního finančního plnění 1 980 000,- Kč bez DPH podle toho, která podmínka nastane dříve.
V textu výzvy:
Jediným hodnotícím kritériem je cena v Kč včetně DPH.
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 1 980 000,00 Kč dva roky.
Předpokládaný podpisu rámcové smlouvy: březen 2020.

Přílohy
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Technická specifikace a kalkulace ceny – Tonery, nabídka účastníka
Příloha č. 2
Specifikace tiskáren a kalkulace ceny - Tiskárny, nabídka účastníka
Příloha č. 3
Návrh rámcové kupní smlouvy – závazný vzor
Příloha č. 4
Návrh dohody o plnění povinností vyplývajících z § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti
Příloha č. 5
Krycí list nabídky
Příloha č. 6
Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti
Příloha č. 7
Čestné prohlášení k zadávacím podmínkám

