
Výzva k podání nabídky 

k veřejné zakázce malého rozsahu 
 
 

Název zakázky: Tisk měsíčníku města Příbora  

Předmět zakázky  Veřejná zakázka na služby 

Název / obchodní firma 

zadavatele: 
Město Příbor 

Sídlo zadavatele: náměstí Sigmunda Freuda č. 19, Příbor, 742 58 

Osoba oprávněná jednat 

jménem zadavatele, její telefon a 
e-mailová adresa: 

Ing. Bohuslav Majer, starosta města, 556 455 400 
e-mail: starosta@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci zakázky, její telefon  

a e-mailová adresa: 

JUDr. Rostislav Michálek, MÚ Příbor, I. patro, kancelář č. 5 
tel.: 556 455 440, e-mail: michalek@pribor-mesto.cz  
 

Lhůta pro podávání nabídek: 
18. 11. 2016 do 14:00 hod.,  
rozhodující je čas podatelny zadavatele 

Místo pro podávání nabídek: 
Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, 742 
58, podatelna. 

Popis předmětu zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na 
zajištění grafických a tiskařských prací pro město Příbor. 
 
Předmětem je tato činnost: 
Tisk měsíčníku města Příbor, jeho grafického zpracování, 
tisk v počtu 2.700 ks, knihařského zpracování, balení á 100 
ks pro účely distribuce s dodáním do sídla a zadavatele a 
rozvoz do osmi míst určených zadavatelem v katastrálním 
území Příbor a jednoho místa v katastrálním území Hájov a 
jednoho místa v katastrálním území Prchalov. 
 

a) Parametry měsíčníku jsou následující: 
Formát                  A4 
Rozsah obsahu     20 stran 
Barevnost             barevný titulní dvojlist, ostatní 
                              tisk černobílý 
Druh papíru           ofset, BO 80gr/m2 

Obsah inzerce       do 50%  rozsahu měsíčníku 
Vazba                    V1 šitá          

b) Zhotovitel vyrobí měsíčník dle zadání objednatele, dle 
odsouhlasených podkladů objednatelem. Podklady pro 
zpracování budou ve formátu JPG v rozlišení 300 Dpi. 
Předání podkladů může probíhat osobně nebo písemně, za 
písemné předání se považuje i elektronicky e-mailem, 
popř. pomocí datové schránky. 

c) Zhotovitel postoupí objednateli práva k neomezenému 



šíření měsíčníku i jeho obsahu, a to všemi 
technologickými prostředky elektronické komunikace. 

d) Zhotovitel zajistí dopravu vyhotoveného zpravodaje na 
Městský úřad Příbor, kde bude předán pověřenému 
pracovníkovi a dále zajistí jeho další distribuci na 
objednatelem určená místa. 

e) Zhotovitel bude při realizaci a průběžných korekturách 
spolupracovat s pověřenými zástupci objednatele.  

 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH): 

600.000,- Kč 

Doba trvání zakázky: Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020 

Místo plnění / převzetí plnění: 
 
Městský úřad Příbor, pracoviště MIC. 

Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena 

Požadavky na prokázání 

kvalifikace uchazeče o veřejnou 
zakázku: 

Základní kvalifikační předpoklady: 
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
uchazeč doloží prostou kopii originálu. 

- doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
(nebo výpis z Živnostenského rejstříku)  – uchazeč 
doloží prostou kopií originálu. 

Způsob podání nabídky: 

• Nabídku lze doručit poštou či osobně v uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky a nápisem „Neotevírat“ 
na adresu: Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 
58 Příbor. 

• Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení 
uchazeče a jeho adresa.  

• Osobní doručení je možné na podatelnu zadavatele 
vždy v pracovní dny od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 
hod. 
 

Požadavky na formální 
zpracování: 

• Nabídka musí být zadavateli podána v písemné 
i elektronické formě (na CD-R ve formátu *.xls). 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 
jednat jménem uchazeče. 

• Nabídka musí být podána v českém jazyce. 

• Nabídka musí obsahovat obchodní jméno a přesnou 
adresu uchazeče, jméno osoby oprávněné jednat jménem 
dodavatele, IČO, DIČ, telefon, e-mail. 

• Nabídka musí obsahovat na samostatném listě 
uvedenou nabídkovou cenu za kompletní dílo v českých 
korunách v členění bez DPH, DPH a s DPH a zároveň cena 
bez distribuce na určená místa pouze s dodáním na adresu 



zadavatele. 

• Nabídka musí obsahovat písemný návrh smlouvy 
podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
Návrh musí zcela akceptovat obchodní podmínky 
zadavatele, které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. Od těchto obchodních podmínek se nelze 
odchýlit. 

• Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů 
vynaložených za účast v zadávacím řízení. 

Technické kvalifikační 
předpoklady 

• Uchazeč uvede jím realizované dodávky obdobného 
charakteru za poslední dva roky, min. 3 zakázky. 

• Uchazeč uvede, že vlastní tiskařskou techniku, na které 
bude realizovat předmět zakázky. 

• Uchazeč prohlásí, že předmět zakázky nebude 
realizovat v kooperaci s jiným subjektem. 

Další informace k zakázce: 

• Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah plnění 
zakázky. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny 
nabídky 

• Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání 
nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit zadání, a to všem 
zájemcům shodně. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku 
v plném rozsahu. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo změnit či doplnit znění 
smlouvy o dílo s vítězem zakázky, vyjma ceny. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smluvní vztah na 
předmětnou zakázku. 

• Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

• Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva a obchodní 
podmínky (návrh smlouvy o dílo). 

 
 
 
V Příboře 1. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
 „otisk razítka“      
 
 
 
Ing. Bohuslav Majer v. r. 
starosta města 
 


