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Výzva více zájemc#m k podání nabídky na ve"ejnou zakázku „Ofsetový tisk a následné
kniha"ské zpracování periodika Zpravodaje m!sta Kolína“
Zadavatel:
Název: M!sto Kolín
zastoupené Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem, starostou m!sta
I%O:
00235440
DI%:
CZ00235440
Sídlo: Karlovo nám!stí 78, 280 12 Kolín I
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Gabriela Malá
Telefon: 321 748 216, 603 253 025
E-mail: gabriela.mala@mukolin.cz
Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci ve#ejné zakázky
malého rozsahu na služby s odvoláním na § 12, odst. 3 a § 18, odst. 3 zákona ". 137/2006
Sb., o ve#ejných zakázkách (dále zákon).
Název zakázky:
„Ofsetový tisk a následné kniha"ské zpracování periodika Zpravodaje m!sta Kolína“
P#edm!t zakázky:
1) ofsetový tisk periodika Zpravodaje m!sta Kolína - 11 "ísel ("ervenec + srpen
dvoj"íslo) a jeho následné kniha#ské zpracování.
2) specifika periodika:
náklad:
15000 ks
po"et stran:
a)
20 stran
b)
24 stran
c)
28 stran
rozm!ry podkladu:
A4
po"et barev:
4/4
papír:
LWC 80g
kniha#ské zpracování:
V1
balení:
do folie
ks v balíku:
50
3) Garance ceny 1 rok.
4) Balení do fólie po 50 ks a dopravu zahr&te do ceny.
5) Data p#edáváme kompletn! graficky zpracovaná v PDF formátu.
6) Doba výroby do 4 pracovních dní od p#edání podklad$.
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Doba a místo pln!ní zakázky:
P#edpokládaný termín zahájení pln!ní: b#ezen 2012
Požadavky na jednotné uspo#ádání nabídky:
Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby nabídka
uchaze"e byla zpracována v "eském jazyce podle následujícího "len!ní:
1) obsah nabídky,
2) identifikace uchaze"e,
3) doklady k prokázání kvalifika"ních p#edpoklad$
- základních kvalifika"ních p#edpoklad$ dle § 53 zákona formou "estného prohlášení,
- profesních kvalifika"ních p#edpoklad$ dle § 54 doložením výpisu z obchodního rejst#íku
a p#íslušného živnostenského oprávn!ní,
- technických kvalifika"ních p#edpoklad$ v rozsahu podle § 56, odst. 2. písm. a) zákona
p#edložením seznamu nejmén! t#í obdobných zakázek,
4) nabídková cena – za každou "ást p#edm!tu zakázky a), b) a c) uvést cenu za 1 kus p#i
požadovaném nákladu zvláš', bez DPH, DPH v zákonné výši (14%), cena celkem v".
DPH,
6) návrh smlouvy o dílo.
Nabídku uchaze" odevzdá v písemné podob!.
Podmínky nabídky podané více dodavateli spole"n!
Pokud podává nabídku více uchaze"$ spole"n!, musí každý z nich p#edložit oprávn!ní k
podnikání, tj. živnostenského listu, koncesní listiny nebo jiné listiny vydané podle zvláštních
p#edpis$ upravujících konkrétní podnikání v"etn! výpisu z obchodního rejst#íku (ne staršího
než 3 m!síce), je-li uchaze" v obchodním rejst#íku zapsán. Tyto doklady budou p#edloženy v
ú#edn! ov!#ené kopii.
P#edložení "estných prohlášení musí splnit alespo& jeden z uchaze"$, který bude realizovat
p#evážnou "ást nabídky.
Pokud podává nabídku více uchaze"$ spole"n!, z nabídky musí být jasné, kdo bude
smluvn! vystupovat ve vztahu se zadavatelem. Všichni uchaze"i jsou povinni p#iložit k
nabídce originál nebo ov!#enou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchaze"i budou
v$"i zadavateli a jakýmkoliv t#etím osobám z jakýchkoliv závazk$ vzniklých v souvislosti s
pln!ním p#edm!tu ve#ejné zakázky "i vzniklých v d$sledku prodlení "i jiného porušení
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s pln!ním p#edm!tu ve#ejné zakázky zavázání
spole"n! a nerozdíln!.
Variantní nabídky
Každý uchaze" m$že v rámci zadávacího #ízení p#edložit pouze jednu nabídku. Zadavatel
vylou"í ze zadávacího #ízení uchaze"e, který p#edložil více nabídek.
Zp$sob hodnocení nabídek:
Hodnotící kritéria
Nabídková cena (sou"et nabídkové ceny a), b) a c)) bez DPH

váha 100 %

Sout!žní lh$ta:
Nabídky nebo písemné omluvy budou podány nejpozd!ji do skon"ení sout!žní lh$ty, která
kon"í dne 11. 01. 2012.
Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobn!:
Doporu"en! poštou na adresu:
M!sto Kolín
Karlovo nám!stí ". 78
280 12 Kolín I
V p#ípad! doru"ení nabídky poštou je za okamžik p#edání považováno p#evzetí zásilky
adresátem.
M!stský ú#ad Kolín
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Osobn! do podatelny M!Ú Kolín v t!chto hodinách:
pond!lí
7:00 – 17:00
úterý
7:00 – 15:00
st#eda
7:00 – 17:00
"tvrtek
7:00 – 15:00
pátek
7:00 – 13:30
Uchaze" doru"í cenovou nabídku v jednom písemném vyhotovení v orazítkované obálce
s ozna"ením „NEOTVÍRAT – Nabídka –„Tisk Zpravodaje m!sta Kolína“.
Obálka bude na uzav#ení opat#ena razítky uchaze"e a ozna"ena identifika"ními údaji
uchaze"e (jméno, název spole"nosti, adresa).
Další podmínky sout!že:
Zadavatel sd!lí písemn! uchaze"$m výsledek hodnocení.
Zadavatel si vyhrazuje:
- právo odmítnout všechny p#edložené nabídky,
- zrušit zadávací #ízení bez uvedení d$vodu,
- nevracet podané nabídky,
- up#esnit podmínky zakázky,
- vylou"it ze sout!že uchaze"e, jehož nabídku nebude spl&ovat podmínky stanovené ve
výzv!,
- vyžádat si od uchaze"e písemné dopln!ní nabídky a ov!#it si informace, uvedené
uchaze"em v nabídce.
Uchaze"i podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzav#ení smlouvy se zadavatelem.
Výb!rem nejvhodn!jší nabídky uchaze"i nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo
jednat o smlouv! a up#esnit její kone"né zn!ní.
Uchaze" nemá nárok na úhradu náklad$, které mu vznikly v souvislosti s ú"astí v sout!ži.
Další informace:
Nejedná se o zadávací #ízení dle zákona ". 137/2006 Sb.
Výzva poptávkového #ízení je zadavatelem zaslána p#edem vybraným zájemc$m. Zve#ejn!ní
této výzvy na internetových stránkách zadavatele je provád!no zejména za ú"elem
informování ve#ejnosti o probíhajícím poptávkovém #ízení. Pokud by cht!l n!který se
zadavatelem neoslovených zájemc$ podat svou nabídku na základ! tohoto zve#ejn!ní, je
toto možné.

otisk ú#edního razítka

Ing. Gabriela Malá
vedoucí odd!lení marketingu a propagace
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