Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23
tel. 325 517 111, fax 325 517 112, e-mail meu@mesto-milovice.cz

jako veřejný zadavatel
v souladu s usnesením Rady města č. 180/2012 ze dne 26. 3. 2012

VYPISUJE VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY
Na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s ustanovením § 18 čl. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), při dodržení zásad
uvedených v § 6 zákona, to je zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a v
souladu s vnitřním předpisem zadavatele Směrnicí města Milovice č. 4/2011 K zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
1. Identifikační údaje o zadavateli
Město Milovice, se sídlem nám. 30. června 508, 289 23 Milovice, právní forma - územní samosprávný
celek, IČ : 002 39 453, statutární zástupce: Lukáš Pilc, starosta města.
2.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1 Název zakázky

„Milovické ECHO“

2.2 Popis a specifikace předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění grafické přípravy a tisku ve formátu A3, celobarevné, rozsah 6
stran oboustranně. Papír: křída matná, gramáž: 115. Počet výtisků 5000 ks měsíčně.
Zadavatel dále požaduje tyto služby:
 Spolupráce se zadavatelem
 Redakční a editorské práce
 Korektury textů
 Grafická úprava tiskoviny
 Grafická úprava inzerce (není zahrnuto v ceně zakázky)
2.3 Předpokládaná hodnota zakázky

800.000,00 Kč včetně DPH

2.4 Doba a místo plnění zakázky
Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou v trvání 24 měsíců
- zahájení plnění zakázky :
duben 2012 do 3 dnů od uzavření Smlouvy o dílu
- ukončení plnění zakázky :
30. dubna 2014
- místo pro dodání plnění zakázky :
Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
3. Informace o možnostech vyžádat si doplňující informace k zakázce
Doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Marcela Říhová,
místostarostka města, tel. 325 517 102, e-mail marcela.rihova@mesto-milovice.cz.
Doplňující informace budou uchazečům poskytovány na základě jejich žádostí a to pouze
v elektronické podobě a budou poskytovány bezplatně.
4. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 4. 2012 (den) v 11:00 hodin v sídle zadavatele - podatelna
MěÚ Milovice.

Uchazeči mohou podat nabídku prostřednictvím držitele poštovní licence jako doporučenou zásilku
s doručenkou na adresu sídla zadavatele Městský úřad Milovice, nám. 30. června 508, 289 23
Milovice, nebo osobně v podatelně sídla zadavatele v pracovních dnech a hodinách to je:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7: 00 – 11: 30 hod
7: 00 – 11: 30 hod
7: 00 – 11: 30 hod
7: 00 – 11: 30 hod
7: 00 – 12: 00 hod

12: 00 – 18: 00 hod
12: 00 – 14: 30 hod
12: 00 – 18: 00 hod
12: 00 – 14: 30 hod

Nabídky musí být podány v zalepené obálce, s uvedením obchodního jména a adresy
uchazeče a s označením „VZ - Milovické ECHO - NEOTEVÍRAT“
5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů, podle § 53 zákona. Splnění
základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení, ve smyslu
ustanovení § 62 zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče, či jménem uchazeče
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, podle § 54 zákona. Jejich splnění
prokáže uchazeč, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
Tyto doklady předloží uchazeč v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni pro
podání nabídek starší než 90 kalendářních dnů.
5.3 Technické kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 2
písm. a) zákona. Jejich splnění prokáže uchazeč předložením seznamu významných služeb
poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, ve formě
čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče, či jménem uchazeče.
Požadovaný rozsah činí min. 3 služby obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, každá
s ročním finančním plněním min. 350 tis. Kč včetně DPH.
Základní a profesní kvalifikační předpoklady lze rovněž prokázat předložením kopie výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
6. Návrh smlouvy o dílo
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou
jednat za uchazeče, či jménem uchazeče
Zadavatel stanovuje dále uvedené obchodní podmínky pro plnění zakázky, které budou zapracovány
do Návrhu smlouvy o dílo.
7. Obchodní podmínky
7.1 Termín plnění zakázky
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- zahájení plnění zakázky:
duben 2012 do 3 dnů od uzavření Smlouvy o dílo
- ukončení plnění zakázky:
30. dubna 2014
- místo pro dodání předmětu plnění zakázky: sídlo zadavatele
7.2 Platební podmínky
- zálohy zadavatel neposkytuje,

- platby budou probíhat měsíčně na základě daňového dokladu (faktury), s náležitostmi dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, vystaveného zhotovitelem
- lhůta splatnosti oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) je stanovena na 30 dnů
ode dne jeho doručení zadavateli
8. Požadavky a podmínky zadavatele na zpracování nabídky
8.1 Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Cena bude zpracována formou položkové měsíční kalkulace za kompletní přípravu, vytisknutí a
dopravu do sídla zadavatele 5-ti tisíc výtisků Milovického ECHA. Nabídková cena za celou dobu
plnění zakázky, to je 24 měsíců, bude v požadovaném členění uvedena do Krycího listu nabídky.
8.2 Podmínky překročení nabídkové ceny
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a může být měněna pouze se změnou daňových
předpisů majících vliv na cenu předmětu díla
8.3 Požadavky na obsah a způsob uspořádání nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém, nebo slovenském jazyce.
Zadavatel nepřipouští předložení variantního řešení. Jednotlivé listy nabídky budou sešity a
zabezpečeny proti manipulaci. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl, a bude řazena v tomto pořadí:
- Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče
- Položková kalkulace nabídkové ceny
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů podle požadavků
uvedených v bodě 5. Výzvy
- Návrh smlouvy o dílo
- Originál nebo ověřená kopie zmocnění k podepisování, v případě že nabídka bude podepsána
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče
- Případné připomínky a poznámky uchazeče
9. Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky
Otevírání obálek s nabídkami, posouzení splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a posuzování a
hodnocení nabídek bude provedeno v souladu se Směrnicí města Milovice č. 4/2011 K zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky provádí na svém jednání Rada města.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, v souladu s § 78 odst. 1 písm. b)
zákona, nejnižší nabídková.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude vybranému uchazeči zasláno do 7 pracovních dnů od
data rozhodnutí, stejným způsobem budou informování i ostatní uchazeči, kteří podají nabídku.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude současně zveřejněno na Úřední desce MěÚ Milovice
tj. i na webových stránkách města Milovice www.mesto-milovice.cz.
10. Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem
10.1 Podmínky zadavatele
a) každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku,
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b) náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí,
c) uchazeč je svou nabídkou vázán do konce května 2012.
10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo
a) vyřadit nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, pokud tuto cenu uchazeč dostatečně
nezdůvodnil,
b) ověřit si před dokončením posouzení a hodnocení nabídek údaje uvedené uchazečem v nabídce,
c) nevracet uchazečům doručené nabídky,
d) vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat všechny požadavky a podmínky zadavatele
uvedené v této Výzvě k podání nabídky, z další účasti v zadávacím řízení,
e) odmítnout všechny nabídky,
f) zrušit zadávací řízení.
Podáním nabídky uchazeč souhlasí se všemi požadavky a podmínkami uvedenými v této Výzvě
k podání nabídky a přijímá je.
V Milovicích dne 29. 3. 2012

Lukáš Pilc
starosta Města Milovice

Vyvěšeno dne: 29. 3. 2012
Sejmuto dne:

13. 4. 2012
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