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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU:
„TISK PERIODIK JUTRZENKA A OGNIWO“

1.Zadavatel:
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín
zastoupeno paní Marcelou Siemińskou, ředitelkou
737 01 Český Těšín, Ostravská 21
IČ: 63024675 DIČ: CZ63024675
2.Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:
2.1. Předmětem veřejné zakázky je TISK PERIODIK JUTRZENKA a OGNIWO.
Podmínky tisku:
JUTRZENKA
Počet stran: 32 + obálka
Formát: A5
Gramáž: 80g, bezdřevý ofset, obálka 135g, křída lesk
Barevnost: vnitřek1/1, obálka 4/1
Vazba: V1, dvouskobová
Počet kusů: 1100 ks/10x ročně 09/2008-06/2009, + 2x ročně barevný dodatek periodika vystřihovánky (1 list formátu A4, pohlednicový kartón, 240 g)
Zpracování a tisk podkladů: Tiskárna musí být schopna tisknout podklady z formátu Adobe
PDF 5.0 a výše, který byl vydestilován z programu Adobe InDesign.
Příprava k expedici: zabalení dle dodaných požadavků objednatele (pro různé školy různá
množství)
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OGNIWO
Počet stran: 32 + obálka
Formát: A5
Gramáž: 80g, bezdřevý ofset, obálka 135g, křída lesk
Barevnost: vnitřek1/1, obálka 4/1
Vazba: V1, dvouskobová
Počet kusů: 1050 ks/10x ročně 09/2008-06/2009
Zpracování a tisk podkladů: Tiskárna musí být schopna tisknout podklady z formátu Adobe
PDF 5.0 a výše, který byl vydestilován z programu Adobe InDesign.
Příprava k expedici: zabalení dle dodaných požadavků objednatele (pro různé školy různá
množství)
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:
Zahájení plnění : 1. 9. 2008.
Ukončení plnění : 31. 08. 2012.
Ukončením plnění se rozumí vytištění a dodání periodika č. 10/2012.
4. Hodnocení nabídek:
Předložená nabídka bude hodnocena z hlediska obsahu pouze tehdy, pokud splní
podmínky
administrativní správnosti. V případě dílčích nedostatků v administrativní správnosti nabídky
může zadavatel rozhodnout o přikročení k hodnocení nabídky či požádat dotyčného uchazeče
o dodatečné odstranění nedostatků, pokud k tomu shledá opodstatněné důvody.
Hodnotící kritéria:
- Nabídková cena (50%)
- Zhodnocení kvalifikace a zkušeností dodavatele se zakázkami obdobného typu a rozsahu
(30%)
- Kvalita formulace nabídky (detailnost, jednoznačnost, přehlednost) (20%)
5.

Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

S vybraným uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva na tisk periodik na dobu
4 let.
Součástí nabídky musí být návrh příslušné smlouvy a kopie dokladu o oprávnění k podnikání
v oblasti plnění veřejné zakázky.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout nebo výzvu zrušit bez udání důvodů
a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění výzvy.
Zadavatel má právo měnit rozsah předmětu zakázky. Variantní řešení zakázky zadavatel
nepřipouští.
Nabídku podává uchazeč bezplatně.

2

6. Nabídková cena:
Celková nabídková cena musí být uvedena v členění na cenu celkem bez DPH, výši
DPH a cenu celkem včetně DPH a dále musí obsahovat veškeré nutné náklady včetně nákladů
souvisejících. Celková nabídková cena je definována jako maximální a nepřekročitelná po
celou dobu trvání smlouvy.
7. Platební podmínky:
Úhrada skutečně dodávky bude realizována na základě faktury dodavatele vystavené
na základě písemně potvrzeného dodacího listu objednatelem. Faktura musí obsahovat
jednotlivě označené položky, cenu bez DPH, sazbu DPH a celkovou cenu včetně DPH.
Zadavatel zásadně neposkytuje zálohy.
8. Lhůta pro podání nabídek:
Na tomto místě si Vás dovolujeme požádat, v případě, že z Vaší strany existuje zájem
příslušnou smlouvu uzavřít, o učinění návrhu na uzavření smlouvy v souladu s § 43a obč.
zákoníku a rámcové smlouvy v souladu s § 92 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách tak, aby tento obsahoval veškeré zákonné náležitosti, zejména pak cenovou
nabídku.
Nabídky s uvedením všech požadovaných údajů dle výše uvedených podmínek lze
podat prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. osobně každý pracovní den v době od
8:00 hod. do 14:30 hod, nejpozději však do 20. 7. 2008 do 12.00 hodin. Místem pro podání
nabídek je sekretariát zadavatele se sídlem – Český Těšín, Ostravská 21 (kontaktní osoba
Barbara Dvulitová, tel. 558 746 267).
S pozdravem

Marcela Siemińská
ředitelka PC Český Těšín

Bankovní spojení: KB Český Těšín 19-3415210257/0100

IČO 63024675
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