*MVCRX02CFBJA*
MVCRX02CFBJA
prvotní identifikátor

Česká republika – Ministerstvo vnitra
odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Č. j. MV- 65473-61/VZ-2014

Praha 18. března 2015
Počet listů: 4

Písemná zpráva zadavatele
zpracovaná na základě § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
k nadlimitní veřejné zakázce

„Rámcová smlouva na dodávky xerografického papíru, obálek a poštovních
tašek pro rok 2015 a 2016“
1. a)

Identifikační údaje centrálního zadavatele:
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupená:

Kontaktní adresa:

Česká republika — Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3,
170 34, Praha 7
00007064
Ing. Stanislavem Loskotem
ředitelem odboru veřejných zakázek a centrálních
nákupů
Česká republika - Ministerstvo vnitra
odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21, Praha 4

b) Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajistit průběžné dodávky xerografického
papíru, obálek a poštovních tašek dle požadavků veřejných zadavatelů v roce 2015 a
2016..

1

Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části:
1. část – Dodávky xerografického papíru v celkovém finančním objemu 35,5 mil. Kč
bez DPH
2. část – Dodávky obálek a poštovních tašek v celkovém finančním objemu 11 mil. Kč
bez DPH
c)

Vybraní uchazeči:

1. část – dodávky xerografického papíru – nabídkové ceny a pořadí po aukci
Pořadí
nabídky

Nabídková cena uchazeče

Uchazeč

(v Kč bez DPH)

1.

FRANKOSPOL OFFICE s. r. o.

31 673 350,00

2.

AB plus CZ s.r.o.

31 772 000,00

3.

MICOS spol. s. r. o.

32 187 000,00

4.

K O D E X Hořovice s.r.o.

33 491 000,00

Centrální zadavatel, uzavřel rámcovou smlouvu v souladu se zadávací dokumentaci
s prvními čtyřmi uchazeči.
Jednotkové ceny jednotlivých uchazečů jsou uvedeny v příloze č. 3 k rámcové smlouvě č. j.
MV-65473-58/VZ-2014, která je zveřejněna na profilu zadavatele.
2. část - dodávky obálek a poštovních tašek - nabídkové ceny a pořadí po aukci
Pořadí
nabídky

Nabídková cena uchazeče

Uchazeč

(v Kč bez DPH)

1.

MICOS spol. s. r. o.

10 417 392,00

2.

ACTIVA spol. s r.o.

10 747 769,00

3.

Rec 21, s. r. o.

10 852 170,00

4.

FRANKOSPOL OFFICE s. r. o.

11 502 281,00

Centrální zadavatel, uzavřel rámcovou smlouvu v souladu se zadávací dokumentaci
s prvními čtyřmi uchazeči.
Jednotkové ceny jednotlivých uchazečů jsou uvedeny v příloze č. 3 k rámcové smlouvě č. j.
MV-65473-59/VZ-2014, která je zveřejněna na profilu zadavatele.
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2.

Zvolený druh zadávacího řízení:
Pro veřejnou zakázku bylo zvoleno v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a)
zákona ve spojení s ustanovením § 27 zákona otevřené zadávací řízení s uzavřením
rámcové smlouvy, v souladu s § 90 zákona, se čtyřmi uchazeči, kteří vyhoví
posouzení a nejlépe splní hodnotící kriterium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH za
předpokládaný objem veřejné zakázky. Stanovení pořadí bylo provedeno na základě
výsledků elektronické aukce.

3.

Identifikační údaje uchazečů (dle pořadí v jakém podali nabídky):
Uchazeč č. 1
Obchodní název:

REC 21 s.r.o.

Adresa:

Kolejní 3311/3, 702 00 Ostrava

IČ:

47985198

Uchazeč č. 2
Obchodní název:

FRANKOSPOL OFFICE s. r. o

Adresa:

Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek Místek

IČ:

25910027

Uchazeč č. 3
Obchodní název:

ACTIVA spol. s r.o.

Adresa:

Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany,

IČ:

48111198
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Uchazeč č. 4
Obchodní název:

KODEX Hořovice s.r.o.

Adresa:

Fügnerova 1412, 268 01 Hořovice, okres Beroun

IČ:

25134108

Uchazeč č. 5
Obchodní název:

MICOS spol. s r.o.

Adresa:

Vápenice 17, 796 01 Prostějov

IČ:

00533394

Uchazeč č. 6
Obchodní název:

AB plus CZ s.r.o.

Adresa:

Za Elektrárnou 419/1b, 170 00 Praha 7

IČ:

25168860

Všichni uchazeči podali nabídky do obou částí veřejné zakázky.
Pozn.: Údaje požadované zákonem v ustanovení § 85 odst. 1 písm. e), f), g), h) a i) zákona
centrální zadavatel neuvádí, neboť dané situace v zadávacím řízení nenastaly.

Ing. Stanislav Loskot
ředitel odboru veřejných zakázek a
centrálních nákupů
podepsáno elektronicky
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