Město Strakonice
Odbor školství a cestovního ruchu

Naše značka:
MUST/012849/2012/ŠCR/šna

Vyřizuje:
Bc. Lucie Šnajdrová/383 700 844, 725 596 443/
lucie.snajdrova@mu-st.cz

Datum:
26. březen 2012

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu:
na grafickou úpravu, sazbu a tisk Zpravodaje města Strakonice
Město Strakonice, jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice
č. 1517/2012 ze dne 21. 3. 2012, výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou mimo
režim výše uvedeného zákona, k podání nabídky na grafickou úpravu, sazbu a tisk Zpravodaje
města Strakonice.

1. Zadavatel veřejné zakázky
Město Strakonice
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

Tel.: 383 700 111
Fax: 383 324 535
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810

zastoupené:
a ve věcech technických:

Ing. Pavlem Vondrysem - starostou města
Bc. Lucií Šnajdrovou - odbor školství a CR

Zpracovatel podmínek nabídky zakázky:

MěÚ Strakonice, odbor školství a CR,
Bc. Lucie Šnajdrová

2. Vymezení plnění veřejné zakázky
Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu v rámci této výzvy je grafická úprava,
sazba a tisk Zpravodaje města Strakonice dle níže uvedené specifikace:
1

Varianta 1
Forma: pravidelné periodikum – měsíčník (12 čísel v roce)
Formát: A4
Vazba: V1 (2 skobičky)
Rozsah: 12 stran (včetně obálky)
Papír: bělený ofsetový hlazený 80g/m2
Tisk: 4/4
Náklad jednoho čísla: 10 400 ks
Baleno po 200 ks.
Varianta 2
Forma: pravidelné periodikum – měsíčník (12 čísel v roce)
Formát: A4
Vazba: V1 (2 skobičky)
Rozsah: 12 stran (včetně obálky)
Papír: bělený ofsetový hlazený 80g/m2
Tisk: první a poslední strana tiskoviny dvě přímé barvy (Pantone Blue 072 U a hluboce
černá), zbylé strany tiskoviny 1/1 hluboce černá
Náklad jednoho čísla: 10 400 ks
Baleno po 200 ks.
Nejpozději do prvního dne měsíce, pro který je příslušné číslo Zpravodaje určeno, zajistí
zhotovitel jeho vytištění a předání na Městský úřad Strakonice a na Českou poštu, s. p.
Součástí nabídky bude:
- vzorová ukázka tisku na stejném papíru včetně barevného obrázku, fotografie v případě
varianty 1, a černobílého obrázku, fotografie v případě varianty 2, u obou arch A3
- cenová nabídka za každou další stranu nad rozsah 12 stran, a to jak pro variantu 1, tak pro
variantu 2.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za rok činí cca 500 000 Kč včetně DPH (slovy:
pět set tisíc korun českých).

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění:
Místo plnění:

01. 12. 2012
Město Strakonice

5. Způsob zpracování nabídky
5.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč doložením čestného
prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační
předpoklady. Prohlášení bude doloženo na formuláři, který je přílohou č. 1 výzvy.
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5.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč doložením:
- originálu nebo úředně ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence,
je-li v nich uchazeč zapsán
- originálu nebo úředně ověřeným oprávněním k podnikání podle zvláštních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace,
starší 90 kalendářních dnů.
5.3 Čestná prohlášení
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy a že si před
podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že
podmínky výzvy respektuje.
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé.
Prohlášení budou doložena na formulářích, které jsou přílohami č. 2 a 3 výzvy.
5.4 Cenová nabídka
Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH
za jeden měsíc, výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně DPH.
Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě
uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
5.5 Reference o realizovaných akcích
Uchazeč uvede seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru za období posledních
pěti let a jejich finanční rozsah.

6. Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno na základě následujících kritérií:
60 % nabídková cena bez DPH (nejvýhodnější je nejnižší nabídková cena v rozsahu 12 stran),
40 % kvalita dodané vzorové ukázky.

7. Základní požadavky na obsah smlouvy
Přílohou výzvy je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního
vztahu s vítězem výběrového řízení. Uchazeč předloží statutárním zástupcem podepsanou
vzorovou smlouvu o dílo.

8. Místo a způsob podávání nabídek
Nabídky je možno zasílat v zapečetěných obálkách s označením:
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„NABÍDKA: Zpravodaj města Strakonice“ NEOTEVÍRAT
na adresu:
Městský úřad Strakonice, odbor školství a CR, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

9. Lhůta pro podávání nabídek
Lhůta končí 16. 04. 2012 v 11.30 hodin.
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí
nabídky podatelnou zadavatele.

10. Výhrady zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu a nevrátit žádnému z uchazečů
podanou nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání
výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit
informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.

11. Ostatní podmínky a požadavky
Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Kompletní nabídka bude datována, opatřena podpisem oprávněné osoby, otiskem razítka
a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání
tvořit jeden celek.
Nabídka bude předložena ve 2 originálních výtiscích.
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.
Tato výzva o veřejnou zakázku malého rozsahu je zveřejněna na webových stránkách
města Strakonice za účelem možnosti přihlášení neomezeného počtu uchazečů.
Případné bližší informace lze získat na MěÚ Strakonice, odbor školství a CR, Bc. Lucie
Šnajdrová, tel.: 383 700 844, 725 596 443, e-mail: lucie.snajdrova@mu-st.cz.

………………………………..
Ing. Libuše Řeřábková
vedoucí odboru
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Příloha č. 1 výzvy:

Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Jako uchazeč o veřejnou zakázku na grafickou úpravu, sazbu a tisk Zpravodaje města
Strakonice dokládám následující prohlášení:
Prohlašuji tímto čestně, že:





uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání
vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolventního řízení nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů
uchazeč není v likvidaci

Toto čestné prohlášení

podepisuji jako ………………………………………………………………………………...
(např. předseda představenstva, a. s., jednatel společnosti s ručením omezeným atd.)

V ………………………

dne ………………………

……..…………………………………
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Příloha č. 2 výzvy:

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky
Jako uchazeč o veřejnou zakázku na grafickou úpravu, sazbu a tisk Zpravodaje města
Strakonice čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou
pravdivé a jako uchazeč jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.

V ………………………

dne ………………………

……..…………………………………
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Příloha č. 3 výzvy:

Čestné prohlášení o seznámení s podmínkami výzvy
Jako uchazeč o veřejnou zakázku na grafickou úpravu, sazbu a tisk Zpravodaje města
Strakonice čestně prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami výzvy a před podáním
nabídky jsem si vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že
podmínky výzvy respektuji.

V ………………………

dne ………………………

……..…………………………………
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

