Váš dopis značky / ze dne

Č.j.
1881/SFDI/331035/7158/2018

Vyřizuje / telefon
Ing. Miroslav Balík
+420266097357

Praha dne
11.6.2018

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na Vaši „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, která byla doručena dne
5. 6. 2018, ve které žádáte o poskytnutí informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015,
2016 a 2017, Vám Státní fond dopravní infrastruktury v příloze poskytuje požadované
informace.

S pozdravem

Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů

Příloha: dle textu

Kverulant.org o.p.s.

Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 266 097 298, fax: +420 266 097 520, certifikát ISO 9001:2009, e-mail: info@sfdi.cz, www.sfdi.cz

náklady Kč včetně DPH
tiskárny

papír
rok

2015

A4, gramáže
80g/m

79 860,00

počty (1)

tiskárny a
tonery, cartige
specializovaný
multifunkční
a obdobný servis, údržba,
SW a HW pro
grafické
opravy
spotřební
tisk
zařízení
materiál

278 772,00

33 536,50

způsob výběru dodavatele

500

140 646,00

0

počet
nakupovaných
papírů A4

600 000

počet
uživatelů
využívají
tiskárny

počet
funkčních
tiskáren a
grafických
zařízení

papír

82

4 multifunkce v
pronájmu
6
multifunkcí
vlastních
65 osobních
tiskáren

Kupní smlouva na
základě VZ. Číslo
smlouvy CES
43/2015 (ACTIVA,
spol. s r.o. IČO
48111198)

2016

35 027,08

561 094,60

23 505,00

0

0

265 000

91

2017

77 045,54

598 849,70

21 960,00

0

0

660 000

101

5 multifunkcí v
pronájmu
4
multifunkce
vlastní
61
osobních
Rámcová smlouva
tiskáren
na základě VZ
vyhlášené MF na
dodávky
kancelářského
6 multifunkcí v papíru pro 6 resortů
pronájmu
3
multifunkce
vlastní
57
osobních
tiskáren

tiskárny

tonery

Osobní tiskárny
pro supervizi - je
to část z VZ na
dodávku výpočetní
techniky - Kupní
smlouva CES
55/2015. (FLAME
Systém s.r.o.
IČO:26846888)
Multifunkční
zařízení pronájem - VZ na
tiskové řešení Smlouva CES
57/2015
(COMPLET a.s.
IČO: 17049041 )

Osobní tiskárny :
průzkum trhu na
internetu - nákup
nejlevnějšího.
Multiufunkce veškerý spotřební
materiál je dodáván
v rámci VZ na
tiskové řešení

