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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE O VÝSLEDKU AUKCE
KONANÉ 17.1.2012 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Podle ustanovení § 97 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen
„zákon“)

1.

Název zakázky: „Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních tiskových
zařízení pro rok 2012“

2. Evidenční číslo veřejné zakázky:
TED: 2011/S181- 295041)

3.

MV-71842/VZ-2011 (IS VZ US: 60065336,

Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní firma/název/jméno,
příjmení zadavatele

Česká republika - Ministerstvo vnitra, odbor
programového financování MV

Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele

Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34

Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Zdeněk KROUPA, ředitel odboru programového
financování

Hodnotící komise se sešla dne 19. prosince v 10:00 hodin na svém jednání,
vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce v otevřeném řízení. Z jednání
pořídila tento zápis a vzala na vědomí informaci předsedy hodnotící komise Ing.
Libora Vašíčka o elektronické aukci:
1. Oznámení o připravené elektronické aukci
2. Průběh elektronické aukce v termínu
3. Výsledky elektronické aukce
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Výpis výsledků elektronické aukce je přílohou tohoto zápisu – 3 listy / 6 stránek.
4.

Seznam účastníků aukce
Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení
dodavatele/zájemce

Číslo
nabídky

2.
4.
5.
6.
7.

VDI Meta – výrobní
družstvo
Impromat CZ spol. s r.o.
FLAMY Pardubice a.s.
Konica Minolta Business
Solutions Czech, spol.
s.r.o
AutoCont CZ a.s.

IČ/RČ/datu
m narození
dodavatele/
zájemce

Datum
podání
nabídky

Čas
podání
nabídky

258 61 808

26.10.2011

10:35:02

481 17 820
642 59 714

25.10.2011
26.10.2011

19:15:12
10:00

001 76 150

26.10.2011

10:30

476 76 795

26.10.2011

10:35

5. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Číslo
nabídky

Název / jméno
uchazeče

1.

Office Depot
s.r.o.

3.

Blue Grass s.r.o.

Důvod pro vyřazení nabídky

Hodnotící komise požádala v souladu s § 76 odst. 3
zákona uchazeče o písemné vysvětlení nabídky.
Uchazeč nedoručil ve stanovené lhůtě 5 pracovních
dnů písemné objasnění své nabídky.
Hodnotící komise požádala v souladu s § 76 odst. 3
zákona uchazeče o písemné vysvětlení nabídky.
Uchazeč nedoručil ve stanovené lhůtě 5 pracovních
dnů písemné objasnění své nabídky.

6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění - pořadí před aukcí
Předběžné
pořadí
1.
2.
3.

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce
Impromat CZ spol. s r.o.
FLAMY Pardubice a.s.
VDI Meta – výrobní družstvo
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Počet
bodů
96,96
89,16
83,65

4.
5.

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o
AutoCont CZ a.s.

81,69
75,76

V rámci této veřejné zakázky byly podány čtyři nabídky v elektronické podobě a tři
nabídky v listinné podobě. Dvě z nabídek podaných elektronicky byly komisí
vyřazeny a zadavatel uchazeče vyloučil z výběrového řízení. Pět nabídek splnilo
kvalifikační předpoklady a zadavatelem stanovené požadavky a podmínky uvedené
v zadávací dokumentaci. Zadavatel vyhlásil tuto veřejnou zakázku jako otevřené
řízení podle § 21 odst.1 písm. a) zákona s úmyslem uzavření rámcové smlouvy se 4
uchazeči na dobu určitou s tím, že hodnocení bude provedeno prostřednictvím
e-aukce dle § 97 zákona. Z tohoto důvodu hodnotící komise provedla předběžné
hodnocení a doporučila zadavateli vyzvat uchazeče v pořadí 1.- 5. k podání nových
aukčních hodnot do elektronické aukce.
Výzva byla zaslána uchazečům elektronickými prostředky a obsahovala veškeré
informace nezbytné pro individuální připojení k elektronickým nástrojům použitým pro
provedení elektronické aukce (viz zadávací podmínky této veřejné zakázky).
V souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) zákona je hodnotícím kritériem
ekonomická výhodnost nabídky:
Dílčím hodnotícím kritériem bude:
1. Cena za pronájem 174 ks zařízení

váha 60%

2. Provozní náklady
2.1 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB15-A4

váha 4 %

2.2 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB25-A3

váha 4 %

2.3 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB25S-A3

váha 4 %

2.4 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB40-A3

váha 4 %

2.5 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB40S-A3

váha 4 %

2.6 cena za ČB kopii A4 pro zařízení CB60S-A3

váha 4 %

2.7 cena za ČB kopii A4 pro zařízení B20-A3

váha 4 %

2.8 cena za ČB kopii A4 pro zařízení B40S-A3

váha 4 %

2.9 cena za barevnou kopii A4 pro zařízení B20-A3

váha 4 %

2.10 cena za barevnou kopii A4 pro zařízení B40S-A3

váha 4 %

Pro hodnocení nabídek se použil v elektronickém nástroji Softender následující
vzorec:
Celkový počet bodů = (váha ceny za pronájem 174 ks zařízení (v %) * (nejnižší
nabídková cena za pronájem 174 ks zařízení / cena hodnocené nabídky za pronájem
174 ks zařízení) + (nejnižší nabídková cena kopie 2.1 / cena kopie 2.1 hodnocené
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nabídky) * váha kopie 2.1 (v %))
+
postupně 2.2, 2.3, 2.4 až
(nejnižší nabídková cena kopie 2.10 / cena kopie 2.10 hodnocené nabídky) * váha
kopie 2.10 (v %)).
Na základě součtu dosažených bodů za dílčí kritéria bylo stanoveno , v souladu s §
79, odst. 1, pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější byla
stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.
Aukce proběhla dne 17.1. 2012 od 11.00 hod. do 12.45 hod.. Všichni účastníci aukce
byli řádně zaregistrováni u provozovatele aukce v elektronickém nástroji Softender
Výsledné aukční hodnoty jednotlivých uchazečů jsou uvedeny v tabulce pod bodem
č. 7. Protokol o vyhodnocení aukce předmětné zakázky je přílohou tohoto zápisu.
Komise posoudila výši aukčních nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky dle § 77 zákona a neshledala důvody, že by se u jednotlivých aukčních
nabídek jednalo o mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky.

7.

Výsledek hodnocení nabídek – pořadí podle výsledných aukčních hodnot

Pořadí
v aukci

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce

Počet
bodů

1.

Impromat CZ spol. s r.o.

92,68

2.

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o

92,47

3.

FLAMY Pardubice a.s.

61,69

4.

VDI Meta – výrobní družstvo

59,09

5.

AutoCont CZ a.s.

39,89

Hodnotící komise doporučuje zadavateli s uchazeči, kteří se umístili na prvním až
čtvrtém místě, uzavřít příslušnou rámcovou smlouvu na pronájem multifunkčních
tiskových zařízení pro rok 2012.
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8.

Podpisy členů komise

Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní firma/
organizace/ útvar

1. Ing. Libor Vašíček

OVZCN MV

2. Ing. Pavel Krča

OVZCN MV

3. Mgr. Dobroslav Válka

KŘP
Středočeského
kraje

4. Josef Štěpnička

ZS MV

5. Ing. Jozef Grunta

GŘ HZS

6. Mgr. Leopold Hübner

GŘ HZS
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Datum
podpisu

Podpis

9. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele

6

Zdeněk KROUPA

10. INFORMACE O NAHLÍŽENÍ DO ZPRÁVY
Jméno a
příjmení
osoby, která
nahlédla do
zprávy

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení organizace
vůči níž je osoba,
která nahlédla do
zprávy
v pracovněprávním či
obdobném vztahu

7

RČ/číslo
občanské
ho
průkazu
osoby,
která
nahlédla
do zprávy

Datum
nahléd
nutí do
zprávy

Podpis
osoby,
která
nahlédla
do zprávy

