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Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu 
 

 Výzva k podání nabídek  
 

Název zakázky: 
Zhotovení webových stránek města a dodávka redakčního 

systému pro správu webových stránek 

Předmět zakázky  

 

Bližší specifikace v zadávací dokumentaci. 

 

Datum vyhlášení zakázky: 04.03.2014 

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. Milan Strakoš, starosta, tel.: 556 455 400, 

e-mail: star@pribor-mesto.cz 

IČ zadavatele: 00298328 

DIČ zadavatele: CZ00298328 

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon a 
e-mailová adresa: 

Ing. Iveta Busková, tel.: 556 455 410 

e-mail: buskova@pribor-mesto.cz  

Zde si mohou zájemci zažádat nebo vyzvednout zadávací 

dokumentaci.  

Lhůta pro podávání nabídek: 19.03.2014 do 14:00 hodin 

Místo pro podávání nabídek: 
Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor, 

742 58, podatelna případně dveře č. 3: Iveta Busková. 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky: 

 

30.11.2014 

 

 
Hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost 

nabídky.  

Dílčí hodnotící kritéria jsou: 

• nabídková cena celkem vč. DPH - váha 70 %, 

• cena za pronájem redakčního systému vč. technické 

podpory vč. DPH/rok – váha 30 %. 

Bližší specifikace v zadávací dokumentaci. 
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Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

 

Bližší specifikace v zadávací dokumentaci. 

 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 

zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.  

Požadavek na písemnou 
formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. 

Požadavek na písemnou formu je považován za splněný 

tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou 

jednat jménem uchazeče. 

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk. 

Další požadavky na 
zpracování nabídky: 

Uvedeno v zadávací dokumentaci. 

Zadávací řízení se řídí: 
Směrnicí Rady města Příbora č. 1/2014 k zadávání 

veřejných zakázek.  

  

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou 

uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci (k dispozici u kontaktní osoby zadavatele). 

 

V Příboře 04.03.2014 

 

 

Ing. Iveta Busková v.r. 

vedoucí Kanceláře vedení města 


