
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
28. Rady města

konané dne 10.8.2020

Pronájem barevných multifunkčních zařízení pro tisk, kopírování a skenování- rozšíření stávajícího 
tiskového systému

Vzhledem k tomu, že neočekávaně dosloužil multifunkční stroj Xerox ColorQube 9301 z roku 2012 umístěný v 
na II. patře budovy MeU, na stavebním odboru  již rovněž téměř dosluhuje kopírovací stroj Xerox WC 5222 z 
roku 2010 a i na informačním centru v HM dosluhuje kopírovací stroj TA, rozhodli jsme poptat pronájem 3 
nových multifunkčních strojů na období 5 let. Všechny tyto stroje již byly (s ohledem na rok pořízení) 
odkoupeny do majetku města za cenu jedné splátky dle uzavřeních servisních a nájemních smluv a jsou za 
hranou životnosti. 
Předpokládaná hodnota VZ na pronájem 3 ks multifunkčních strojů byla stanovena na základě aktuálních cen 
pronájmu na 495 000 Kč bez DPH, veřejná zakázka byla vysoutěžena  v souladu se směrnicí města 1/2018 o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Z důvodu, že vybraná nabídka přesáhla limit 499.999Kč bez DPH 
stanovený směrnicí, předkládáme návrh nájemní smlouvy s vybraným dodavatelem ke schválení.

dle Směrnice RM č. 1/2018 určující postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

I. Rada města schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s dodavatelem OFFICE-CENTRUM s.r.o., Českobrodská 53, 190 11 Praha 9, IČ 
27143562 jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Pronájem barevných multufunkčních zařízení 
pro tisk, kopírování a skenování - rozšíření stávajícího tiskového systému" za cenu 552 340 Kč bez DPH dle 
přiloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu města a v případě jeho nepřítomnosti místostarosty 
města k případným změnám smlouvy formou dodatků.  

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Zbyněk Grepl

Zpracovatel: Mgr. Daniela Krejčí

Vyjádření: odbor INV a odd. IT doporučují ke schválení

Na vědomí:
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Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
- Veřejná zakázka "Pronájem barevných multifunkčních zařízení pro 
tisk, kopírování a skenování - rozšíření stávajícího tisového systému"  
s předpokládanou hodnotou 495 000 Kč bez DPH byla v souladu se 
směrnicí města 1/2018 zveřejněna dne 9.7.2020 na profilu 
zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/contract_display_809.html s 
termínem pro podání nabídek 20.7.2020. Předpokládaná hodnota 
VZ byla stanovena na základě aktuálních cen služeb tiskových zařízení 
v pronájmu města. V rámci výběrového řízení bylo osloveno 8 
dodavatelů. 
- Zadavatel obdržel 7 nabídek, vybraný dodavatel  OFFICE-CENTRUM 
s.r.o., Českobrodská 53, Praha 9, 190 11, IČ: 27143562 s nabídkovou 
cenou 552 340 Kč bez DPH splnil podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci včetně  kompatibility strojů s městem užívaným 
softwarem  0ptimidoc 9. Součástí nabídkové ceny je měsíční paušál za 
pronájem kopírek po dobu 60 měsíců včetně předpokládaného počtu 
kopií za dobu trvání smlouvy.
- Jedno z tiskových zařízení bude umístěno v Horáckém muzeum, 
náklady na tisk a pronájem budou přefakturovány NKZ, dvě tisková 
zařízení budou umístěna v budově radnice

Materiál obsahuje: Příloha - nabidka_office centrum.zip (Veřejná)
Příloha - hodnocení nabídek- výstup z EZAK (Veřejná)
Příloha - návrh nájemní smlouvy (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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