Magistrát města České Budějovice
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Náklady a rozsah tisku za roky 2009, 2010, 2011
Sdělte totožnost hlavního dodavatele papíru, tiskáren, multifunkčních zařízení či pronájmu těchto
zařízení a uveďte, jak byl vybrán.
Dodavatel papíru byl vybrán na základě výběrového řízení :
ACTIVA spol. s.r.o., Veselská 689, Praha 9, 199 00 IČO: 48111198
OFFICE DEPOT s.r.o., Floriánova 2461, Hostivice 253 10, IČO: 64942503
Multifunkční zařízení - kopírky:
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol.s.r.o. dodavatel byl vybrán v roce 2000 na
základě poptávkového řízení Žarošická 13, Brno 628 00, IČO: 00176150
Poskytněte příslušné smlouvy a rozhodnutí o výběru.
příloha č. 1: Záznam o posouzení a hodnocení podaných nabídek-VZ č. 12065
příloha č. 2: Oznámení o výsledku
příloha č. 3: Záznam o posouzení a hodnocení podaných nabídek-VZ č. 10048
příloha č. 4: Oznámení o výsledku – VZ č. 10048
příloha č. 5: Rámcová smlouva na dodávku kancelářského papíru ze dne 24.05.2012
příloha č. 6: Rámcová smlouva na dodávku kancelářského papíru ze dne 27.06.2012
příloha č. 7: Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb 01.04.2010
Vysvětlení k tabulce:
Bod 1: Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených
listů.(pokud nakupujete i jiný kancelářský papír v objemu větším než 5 % z celkové ceny za
kancelářský papír, uveďte jaký a cenu). Suma za jednotlivé roky.
Bod 2: Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a
spotřební materiál bez papírů) Suma vynaložená za jednotlivé roky.
Bod 3: Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
Bod 4: Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
Bod 5: Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifukčních grafických
zařízení.
Bod 6: Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro
realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či
multifunkčních zařízení.
Bod 7: Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení
evidovaných nebo pronajatých k 31.12.2009 a k 31.1.22010 a k 31.12.2011.
Bod 8: Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12.2009 a
k 31.12.2010 a k 31.12.2011.

