Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), v
souladu se zásadami postupu zadavatele ve smyslu § 6 téhož zákona
Vážení,
dovolujeme si Vás tímto oslovit za účelem zpracování a podání nabídky do níže uvedeného
zadávacího řízení. Cílem zadavatele je výběr dodavatele tisku měsíčníku „Českodubský zpravodaj“.
1. Základní údaje o veřejné zakázce
Název:

„Výběr dodavatele tisku měsíčníku „Českodubský
zpravodaj“

Druh veřejné zakázky dle předmětu:

Veřejná zakázka na služby

Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu

2. Identifikační údaje zadavatele
Veřejný zadavatel:
Název:

Město Český Dub

Adresa sídla:

Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub

IČO:

00262722

DIČ:

CZ00262722

Osoba oprávněná jednat:

PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta města

Telefon:

+420 485 147 051

E-mail:

mestsky.urad@cdub.cz

Web:

http://www.cdub.cz

Profil zadavatele:

https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-cesky-dub

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
724 187 051
starosta@cdub.cz

Kontaktní osoba bude přijímat veškerou korespondenci (žádosti o dodatečné informace, a další
dokumenty nebude-li stanoveno jinak) na adrese sídla zadavatele: Náměstí Bedřicha Smetany
1, 463 43 Český Dub. Pověřená osoba je dále oprávněna zasílat uchazečům dodatečné informace, výzvy k objasnění informací v nabídce atd.

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je tisk měsíčníku „Českodubský zpravodaj“ a
vložené přílohy „ Kraj – příloha Libereckého kraje“ dle nížýe uvedené technické
specifikace.
Technické specifikace periodika „ČESKODUBSKÝ ZPRAVODAJ“
Název: ČESKODUBSKÝ ZPRAVODAJ
Počet vydání v roce: 11 (červenec – srpen jedno číslo)
Náklad: 1 100 ks
Formát: A4
Papír: Ofsetový
Rozsah: 8 stran
Barevnost:
Varianta A: Barevně všechny strany
Varianta B: Barevně 1,2 a 7,8 strana
Varianta C: Barevně 1,8 strana
Vazba: sešitová šitá – 2 skobičky
Součástí českodubského zpravodaje bude tisk a vložení periodika „Kraj – příloha
Libereckého kraje“
Technické specifikace periodika „Kraj – příloha Libereckého kraje“
Název: KRAJ – Příloha Libereckého kraje
Náklad: 1 100 ks
Formát: A4
Papír: 130 g/m2 křída lesk
Rozsah: 4 strany
Barevnost: 4/4
Vazba: všito uvnitř periodika Českodubský zpravodaj

Termín vytištění od dodání k tisku:
Uveďte max. dobu předání vytištěného zpravodaje od zadání do tisku na adresu zadavatele, tj. města Český Dub.
4. Doba a místo plnění
S vybraným dodavatelem zadavatel uzavře smlouvu na dobu neurčitou.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenu stanoví uchazeč v rozsahu a dle údajů v čl. 3 této výzvy. Uchazeč uvede
nabídkovou cenu na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 této výzvy). Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v CZK jako maximální a nepřekročitelnou. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré
náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
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6. Obsah nabídky a její zpracování
Nabídku podá uchazeč v písemné formě v jednom originále a bude uchazečem podepsána. Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené (zalepené) obálce. Na obálce bude uveden název a
adresa uchazeče. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
7. Lhůta pro podávání nabídek, způsob podání nabídek
Lhůta pro podávání nabídek končí 8. 1. 2019 ve 12:00 hodin.
Nabídky je možno podávat písemně a zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
na adresu sídla zadavatele: Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub nebo v písemné
podobě osobně předat tamtéž.
Takto podané nabídky musí být doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky na sekretariátu (podatelně) zadavatele, tj. Městského úřadu v Českém Dubu, tedy datum a čas vyznačený na písemném potvrzení převzetí obálky s nabídkou. Nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty již nebudou zařazeny do zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v sídle
zadavatele - Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub., tj. 8. 1. 2019 ve 12:00 hodin.
8. Dodatečné vysvětlení k zadávacím podmínkám
Dodavatelé mohou požadovat dodatečné vysvětlení k zadávacím podmínkám. Žádost o je možno doručit písemně (e-mail, pošta) nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
9. Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle konečné nabídkové
ceny, tzn. včetně DPH, pokud je dodavatel plátce DPH.

10. Ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky zadávací dokumentace, a to buď na základě žádostí
uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu; změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům způsobem, jakým byla zadávací dokumentace zveřejněna;
b) vyloučit uchazeče, jehož nabídka není zpracována dle podmínek této zadávací dokumentace;
c) zrušit zadávací řízení;
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d) ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob; uchazeč je povinen poskytnout
zadavateli v tomto ohledu veškerou potřebnou součinnost.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z podání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli
žádné nároky.
Výzva byla schválena Radou města den 21.11.2018 usn. č. 2018/RM/19/253
V Českém Dubu 17.12.2018
PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města
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