ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

v rámci

zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen ZPŘ)
pro zadání podlim itní veřejné zakázky na služby pod názvem:

NÁZEV

VEŘEJNÉ

ZAKÁZKY:

„Zhotovení a dodání periodického
časopisu Radnice“
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Zadávací dokumentace
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

Zhotovení a dodání periodického časopisu Radnice
1/2011
podlimitní
služby dle přílohy č. 1 zák. č. 137/2006 Sb.
79800000-2

Název veřejné zakázky:
Pořadové číslo:
Limit veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Klasifikace služeb:

Identifikační údaje zadavatele

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
00283061
CZ00283061
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta
Komerční banka a.s, pobočka Břeclav
Č. ú.: 19-1832790257/0100
Pavel Kašuba
519 311 401
519 326 363
pavel.kasuba@breclav.org
mvw.breclav.org

Název zadavatele:
Adresa zadavatele:
IC zadavatele:
DIC zadavatele:
Oprávněná osoba zadavatele:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
Fax:
E-mail:
URL adresa:
-

■
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Obecné informace o zadavateli
Město Břeclav vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona
č.367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 23. 11. 1990, a dle § 4 tohoto
zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývající, tedy je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy
v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR,
§ 14 a §21 zákona o obcích).

Upozornění
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky,
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že
uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč
neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka
nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení
nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám
obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče
ze zadávacího řízení.
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Článek 1
Vymezení některých pojmů
Pro účely zákona a této zadávací dokumentace se rozumí
1.1 dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo
provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na
území České republiky, nebo zahraniční dodavatel,
1.2 kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky,
1.3 kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na
prokázání splnění kvalifikace dodavatele,
1.4 uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,
1.5 zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nej vhodnější nabídky a uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení,
1.6 zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení
předmětu veřejné zakázky,
1.7 zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je
zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení,
1.8 tato zadávací dokumentace obsahuje podmínky a požadavky stanovené zákonem,
podrobnější vymezení údajů obsažených v písemné výzvě k podání nabídky a
k prokázání kvalifikace, zveřejněné na webových stránkách města Břeclav
http://www.breclav.org/cze/urad/vybrizeni/, a další informace nezbytné pro zpracování
nabídky.
Článek 2
Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení a dodání periodického časopisu
Radnice.
2.2. Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je obsaženo v příloze č. 2 této
zadávací dokumentace.
Článek 3
Obchodní podmínky
3.1. Dodavatel je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo, který musí odpovídat
platným právním předpisům České republiky. Smluvními strana smlouvy budou:
1) objednatel (město Břeclav),
2) zhotovitel (dodavatel).
3.2. V návrhu smlouvy bude doplněna textace:
Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou.
Ujednání o ceně plnění v následující podobě:
Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle této smlouvy za provedené a
objednatelem převzaté dílo bez vad a nedodělků.
Provedené práce a dodávky materiálu budou fakturovány měsíčně dle cen uvedených
v příloze smlouvy. Doba splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.
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Ujednání o výpovědní lhůtě v následující podobě:
Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu o dílo bez
udání důvodu v tříměsíční výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Objednatel i zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu o dílo v jednoměsíční
výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně, jestliže dojde k hrubému porušení nebo
nesplnění povinností vyplývající ze smlouvy. Hrubým porušením povinností se
rozumí zejména:
1) Prodlení zhotovitele se zhotovením díla bez vad a nedodělků delší než 10 dnů.
2) Prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 30 dnů.
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města na
své schůzi......................
3.4. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku.
Článek 4
Způsob zpracování nabídkové ceny
4.1. Nabídková cena bude zpracována jako cena za 4 roky plnění předmětu zakázky.
4.2. Cena bude uvedena jako cena bez DPH, samostatně vyčíslena DPH dle platných
právních předpisů a cena včetně DPH.
4.3. Cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s poskytnutím služby včetně veškerých
rizik a vlivů během provádění služby.
4.4. Nabídková cena musí být stanovena bez vazby na změny kurzů zahraničních měn.
4.5. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky v Kč (CZK). Pro zpracování
krycího listu nabídky uchazeč zásadně použije vzor krycího listu, který je přílohou č. 1
této zadávací dokumentace.
Článek 5
Platební podmínky
5.1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy na služby.
5.2. Vyúčtování za poskytnuté služby bude uchazeč provádět měsíčně za uplynulé období.
Splatnost faktury je do 30 dnů od doručení na podatelnu Městského úřadu v Břeclavi.
5.3. Shora vymezené platební podmínky musí být součástí návrhu smlouvy v nabídce
uchazeče.
Článek 6
Podmínky, za nichž lze překročit výši nabídkové ceny
6.1 Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
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Článek 7
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
7.1 Obsah jiných požadavků
Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel
stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro zpracování nabídky. Tyto
podmínky musí uchazeč zahrnout do své nabídky (návrhu smlouvy), pokud již nejsou
obsaženy v obchodních podmínkách.
7.2 Operativnost při řešení mimořádných situací
Předmětem hodnocení nabídek je i kritérium „Operativnost při řešení mimořádných situací“.
Rozumí se, do jaké doby od výzvy zadavatele (objednatele) je schopen uchazeč (zhotovitel)
zajistit zahájení potřebných činností. Jedná se o případy nenadálé události mimo běžný rámec
smluvních činností. Uchazeč uvede lhůtu ve dnech. Uchazeč uvede požadované údaje do
návrhu smlouvy o dílo.
7.3 Smluvní pokuty
Předmětem hodnocení nabídek je i kritérium „Smluvní pokuty“. Uchazeč je povinen předložit
společně s nabídkou i jím navrženou výši sankce, a to v minimální výši 2.000,- Kč pro každou
smluvní pokutu uvedenou v hodnotících kritériích za každý den prodlení. Uchazeč uvede
požadované údaje do návrhu smlouvy o dílo.
Článek 8
Financování veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude financována z veřejných rozpočtů.
Článek 9
Místo a doba plnění
9.1. Místem plnění je sídlo Městského úřadu Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81
Břeclav.
9.2. Předpokládaný termín zahájení služeb:
1. 4. 2011 (předpokládané zahájení doby
plnění - předpokládaný datum nabytí účinnosti smlouvy).
9.3. Požadovaný termín dokončení služeb:

na dobu neurčitou

Článek 10
Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Článek 11
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
11.1 Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění základních kvalifikačních
předpokladů:
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný Čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
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podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště (ust, § 53 odst. I písm. a) zákona),
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku čí žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených
osob rovněž vedoucí této organizační siožky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (ust.
§ 53 odst. 1 písm. b) zákona),

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu (ust. § 53 odst. 1 písm. c) zákona),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvencního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
(ust, § 53 odst. 1 písm. d) zákona),
e) který není v likvidaci (ust. § 53 odst. 1 písm. e) zákona),

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele (ust. § 53 odst. 1 písm. f) zákona),

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (ust. § 53 odst. 1 písm. g) zákona),

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, (ust.
§ 53 odst. 1 písm. h) zákona),

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto
Činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby (ust. § 53 odst. 1 písm. i) zákona),
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (ust. § 53 odst. 1 písm. j)
zákona),
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k) který předloží seznam společníků nebo Členů, jde-li o právnickou osobu (ust. § 53 odst. 1
písm. k) zákona),

1) který předloží seznam statutárních orgánů nebo Členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech
letech pracovali u zadavatele (ust. § 53 odst. 1 písm. I) zákona)

Prokázání: Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
odstavce 1 předložením
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů, a to všech Členů statutárního orgánu [odstavec 1 písm. a) a b)],
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1
písm. f)L
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)], a
d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g) až 1)].

11.2 Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních
předpokladů:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
příslušné doklady v rozsahu uvedených v § 54 zákona, tj.:
a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona), a
b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění Či licenci (ust. §
54 písm. b) zákona).

Prokázání: Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či
úředně ověřené kopii. Doklady nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
11.3 Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění ekonomických a finančních
kvalifikačních předpokladů:
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel
předložením dokladu s údajem o celkovém obratu dodavatele (ust. § 55 odst. 1 písm. c)
zákona). Celkový obrat uchazeče za poslední tři účetní období musí být minimálně
3.000.000,- Kč.
Prokázání: Údaj o celkovém obratu bude předložen za poslední tři účetní období roku
2008-2010 jako tabulkový přehled podepsaný oprávněným zástupcem dodavatele.
11.4 Vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických kvalifikačních
předpokladů:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
příslušné doklady v rozsahu uvedených v § 56 odst. 2 zákona, tj.:
a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu
a doby poskytnutí (ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona), přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
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3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat
z důvodů spočívajících na její straně.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel za uvedené období uvedl minimálně tři zakázky na obdobné služby
předmětu veřejné zakázky v celkovém objemu minimálně ve výši 3.000.000,- KČ.
b) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění
zakázek podobného charakteru za poslední 1 rok (ust. § 56 odst. 2 písm. g) zákona).
Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl minimálně 5 zaměstnanců za výše zmíněné období.

Prokázání: Dodavatel předloží doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo
v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění kvalifikace podle § 56 odst. 2
písm. b) prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněným zástupcem.
11.5 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně á za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního
kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace
podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě
prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se
odstavec 11.5. použije obdobně.
11.6 V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 11.5. společně
několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních
vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících
z veřejné zakázky dle ust. § 51 odst. 6 zákona.
Článek 12
Způsob zpracování nabídky
12.1. Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii zcela shodné s originálem,
v písemné formě a bude zpracována v českém jazyce.
12.2. V případě podpisu těch částí nabídky, které musí být podepsány osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče, osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat
jménem uchazeče, předloží uchazeč v nabídce (v oddíle Prokázání základních a
profesních kvalifikačních předpokladů) příslušnou plnou -moc s úředně ověřenými
podpisy či jiný platný pověřovací dokument.
Článek 13
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude řazena do kapitol v následujícím členění:
13.1. Titulní list nabídky
13.2. Obsah nabídky
V obsahu budou uvedeny kapitoly nabídky a budou k nim přirazena čísla příslušných listů
(stránek).
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13.3. Čestné prohlášení uchazeče o pravdivosti údajů v nabídce
Čestné prohlášení uchazeče, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, o
pravdivosti všech těch údajů obsažených v předkládané nabídce, jejichž autorem je
uchazeč.
13.4. Krycí list nabídky
Pro zpracování krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor, který je přílohou této
zadávací dokumentace. Uchazeč do vzoru doplní chybějící údaje, vytiskne ho, podepíše a
vloží do nabídky. Krycí list nabídky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče.
13.5. Prokázání kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokáže základní kvalifikační kritéria a kvalifikaci v souladu s požadavky
vymezenými v článku jedenáctém této zadávací dokumentace.
V případě, že některé části nabídky budou podepsány osobou pověřenou zastupováním
osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, předloží uchazeč v tomto oddíle nabídky
příslušnou plnou moc s úředně ověřenými podpisy či jiný platný pověřovací dokument.
Veškeré doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění shora uvedených požadavků, musí
být předloženy v tomto oddíle nabídky.

13.6. Podepsaný návrh smlouvy
Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče a prohlášení, z něhož bude vyplývat, že je uchazeč vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, viz článek 15. Pokud návrh
smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče příslušná platná
plná moc. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat obchodní a platební podmínky
vymezené v článku 3, 5 a 7 této zadávací dokumentace. Součástí návrhu smlouvy musí
být příloha č. 2 této zadávací dokumentace.
Článek 14
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
14.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena na pana Pavla Kašubu,
Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav. Pro zaslání žádosti je možné
využít i elektronickou adresu: pavel.kasuba@breclav.org. Žádost zaslaná elektronickou
poštou na tuto adresu však musí být následně do stanovené lhůty potvrzena písemně, tj.
poštou na shora uvedenou adresu.
14.2. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
14.3. Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související
dokumenty v zákonném termínu všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí
zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadávací dokumentace - Zhotovení a dodání periodického časopisu Radnice

strana 10

Článek 15
Zadávací lhůta
15.1. Zadavatel stanovuje ve smyslu ust. § 43 zákona zadávací lhůtu do 30. 04. 2011. Po tuto
lhůtuje uchazeč svou nabídkou vázán.
15.2. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
15.3. Uchazeči, který byl vybrán, končí zadávací lhůta dnem uzavření smlouvy.
Článek 16
Podání nabídky
16.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
16.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal
nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž
zadávacím řízení.
16.3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli,
nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím
řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně
s jinými dodavateli vyřadí.
16.4. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51
odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající
společnou nabídku považují za jednoho uchazeče.
16.5. Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky.
16.6. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení
podle ust. § 71 odst. 6 zákona.
16.7. Název veřejné zakázky: „Zhotovení a dodání periodického časopisu Radnice".
16.8. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést
zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být zajištěna způsobem znemožňujícím
manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel doporučuje kroužkovou vazbu.
Článek 17
Lhůty a místo pro podání nabídky
17.1.

Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 10. 2. 2011 do 15:00 hodin. Pokud
bude nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, komise pro otevírání obálek
takovou nabídku neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

17.2. Nabídku v písemné formě v originálním vyhotovení a v jedné kopii doručte
v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:
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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Zhotovení a dodání
periodického Časopisu Radnice“
_______________NEOTEVÍRAT________
(v levé horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče)
na níže uvedenou adresu: Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Břeclav, nacházející se na výše uvedené
adrese v pondělí a středu od 08:00 do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek od 08:00 do 14:00
hodin a v pátek od 08:00 do 12:00 hodin, nejpozději však do koncejhůty pro podání
nabídek.
Článek 18
Údaje o hodnotících kritériích
18.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky .
18.2. Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:
Nabídková cena.................................

váha 80%

Operativnost při řešení mimořádných situací........................................

váha 10%

Smluvní pokuty...........................................................................................
Podkritérium:
Výše sankce při nedodržení časového harmonogramu prací
Výše sankce při předání nekompletního časopisu k distribuci

váha 10%
váha
50%
50%

Článek 19
Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:
19.1.

Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že
nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky
k hodnotě hodnocené nabídky.

19.2.

Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak,
že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou
hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě
nejvýhodnější nabídky.

19.3.

Dílčí hodnotící kritérium, u nějž nelze vyjádřit výslednou hodnotu číselně se hodnotí
tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nej vhodnější k nejméně vhodné a
přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a ostatním nabídkám takový počet bodů, který
odpovídá míře splnění kritéria v poměru k nej vhodnější nabídce.
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Článek 20
Hodnocení nabídkové ceny
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH, která bude uvedena
v krycím listu za dobu plnění předmětu veřejné zakázky, a to za čtyři roky plnění.

Článek 21
Nepřiměřená hodnota dílčího hodnotícího kritéria
Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot v číselně vyjádřitelném dílčím
hodnotícím kritériu za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí
takové nabídce 0 bodů. Toto ustanovení se nevztahuje k hodnocení nabídkové ceny.

Článek 22
Sestavení celkového pořadí
22.1. Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena
vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová
hodnota kritéria pro každou nabídku.
22.2. Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou
bodovou hodnotu nabídky.
22.3. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že
nej výhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
22.4. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém
pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu a v případě shody i v
tomto kritériu pak pořadí v kritériu nabídková cena. Pokud i v tomto případě budou
bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné rozhodne o pořadí nabídek los za účasti
těch uchazečů, jejich nabídky získaly shodné bodové hodnoty.
Článek 23
Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky
23.1 Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy, a to v písemné i elektronické podobě
(na CD-R ve formátu *.rtf). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou
návrhu smlouvy je rozhodující písemný návrh smlouvy.
23.2 Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky
uchazeče. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.
23.3 Uzavřená obálka musí obsahovat dvě vyhotovení nabídky a 2 ks CD-R s návrhem
smlouvy, a to v originále a v kopii a ty budou výrazně označeny ORIGINÁL
NABÍDKY a KOPIE NABÍDKY.
Článek 24
Ostatní ujednání
24.1 Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. Nabídky uchazečů se
nevrací.
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24.2 Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 14. 2. 2011 v 15:00 hodin v sídle
zadavatele, místnosti č. 47 v budově Městského úřadu na nám. T. G. Masaryka
3, 690 81 Břeclav. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky
byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to vždy jeden oprávněný
zástupce uchazeče (na základě právoplatné plné moci).

Článek 25
Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1:

Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 2:

Specifikace předmětu veřejné zakázky

V Břeclavi dne 20. Ledna 2011
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Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
v rámci zjednodušeného podlim itního řízení pro zadání podlim itní veřejné zakázky na
služby pod názvem:

„Zhotovení a dodání periodického časopisu Radnice“
Údaje o uchazeči
Obchodní firm a nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firm a nebo jm éno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)

Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)

Místo podnikání popř. místo trvalého
pobytu

-

(iedná-li se o fyzickou osobu)

Právní form a
IČ
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky
Bankovní spojení

Cenová nabídka - 20 stran
Kč

Nabídková cena bez DPH za 4 roky plnění
předmětu zakázky, tj. za období 2011 - 2014
Sam ostatně vyčíslené DPH

Celková nabídková cena včetně DPH za 4
roky plnění předmětu zakázky, tj. za období
2011 -2 0 1 4

Kč

Kč
-

Prohlášení uchazeče
Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v
zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke
kompletní realizaci veřejné zakázky.
Uchazeč dále prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty v souladu s § 43 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V

dne
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče, razítko

Příloha č. 2
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.1 Předmět projektu
Projekt řeší zhotovení a dodání periodického časopisu Radnice, jehož vydavatelem je
Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav.

Zhotovením se rozumí tisk z dodaných podkladů a následné knihařské zpracování včetně
sešití dvěma skobkami ve hřbetě. Dohodnutý náklad činí 10 530 výtisků jednotlivého čísla,
které čítá 20 stran. Případné odchylky od tohoto nákladu sdělí objednatel zhotoviteli písemně.
Během jednoho roku vychází 11 čísel časopisu Radnice.

1.2 Rozsah projektu
Projekt specifikuje nutné úkony a sice:
- grafické zpracování zpravodaje
- sazba textů a jejich zalomení
- úprava a skenování dodaných fotografií
- grafické zhotovení pozvánek na městem pořádané akce podle požadavku redaktora
- korektury pravopis
- formát A 4
- papír: křída, mat, 80 g
- barevnost: 12 stran 4/4)
8 stran 1/1
- vazba V1
- balení zpravodaje podle podacích pošt a předání břeclavské poště či jinému
smluvenému distributorovi podle jeho požadavků

1.3 Požadavky na časový harmonogram prací
Zásadně je třeba respektovat požadavek města Břeclavi na dobu určenou na zpracování a
dodání výtisků smluvenému distibutorovi:
- Příprava jednotlivého čísla ke korekturám nepřesáhne tři pracovní dny od dodání
všech materiálů redaktorem.
Smluvené pracoviště břeclavské pošty či jiný smluvený distributor obdrží zhotovené
výtisky balené v požadovaných počtech nejpozději čtvrtý pracovní den po
odsouhlasení textových korektur redaktorem.
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