Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce
„Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny pro rok 2014/I“
č. spisu 25/2014
Č. j.: 60621/14/7300-40175-110259

Minimální povinné údaje dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):
a) identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná
ve smlouvě
identifikační údaje zadavatele:
Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043
předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren, které jsou
provozovány na Generálním finančním ředitelství, Odvolacím finančním ředitelství,
Specializovaném finančním úřadě, finančních úřadech a územních pracovištích.
cena sjednaná ve smlouvě:
20 864 510,00 Kč bez DPH
25 245 057,10 Kč vč. DPH
b) zvolený druh zadávacího řízení
otevřené řízení podle § 27 ZVZ

c) identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva
uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím
subdodavatele
identifikační údaje vybraného uchazeče:
XANADU a.s.
Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČO: 14498138

odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Hodnotící komise provedla hodnocení 2 nabídek podle vyhlášeného způsobu
hodnocení, tj. nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena vč. DPH
Tabulka celkového hodnocení a pořadí jednotlivých nabídek
Poř. č.
1.
2.

Uchazeč
AKR1 s.r.o.
XANADU a.s.

Nabídnutá cena vč. DPH

Pořadí

26 300 749,97 Kč
25 246 257,10 Kč

2.
1.

d) identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Poř. č.
Uchazeč
1.
AKR1 s.r.o.
2.

XANADU a.s.

Poř.
Uchazeč
č.
1.
AKR1 s.r.o.
2.
XANADU a.s.

Sídlo uchazeče, IČO

Svatoslavova 589/9, 140 00 P4-Nusle;
IČO:28196449
Žirovnická 2389, 106 00 P10-Záběhlice;
IČO:14498139

Cena bez DPH

21 736 157,- Kč
20 864 510,- Kč

Cena vč. DPH
26 300 749,97 Kč
25 246 057,10 Kč

e) identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím
řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popřípadě identifikační údaje zájemců, jež
nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu,
a odůvodnění této skutečnosti
------f) odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení
----g) důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího
řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita
----h) důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno
---

V Praze

.............................................
Mgr. Anna Bednářová
ředitelka Odboru
veřejných zakázek a právních služeb
Elektronicky podepsáno
04.12.2014
Mgr. Anna Bednářová
ředitelka odboru

