
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 

Výzva k podání nabídek 
 

Název zadávacího řízení: Tisk materiálů k projektu na ochranu alejí 

Předmět zakázky (služba, dodávka 
nebo stavební práce): 

Služba 

Název programu: BG FNNO 

Název sub-projektu: Ochrana alejí pro rozvoj regionů Moravy 

Registrační číslo sub-projektu: 72-BG-060 

  

Název / obchodní firma 
zadavatele: 

Centrum pro podporu občanů 

Sídlo zadavatele: Chlumova 17, 130 00  Praha 3 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, její telefon a e-
mailová adresa: 

Marcela Klemensová 
marcela.klemensova@arnika.org, tel. 777 101 230 

IČ zadavatele: 709 472 61 

DIČ zadavatele: CZ 709 472 61 

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

Viktorie Lupačová 
viktorie.lupacova@arnika.org, tel. 222 781 471 

Datum vyhlášení zadávacího 
řízení: 

 18. února 2015 

Lhůta pro podávání nabídek:  4. března 2015, do 13:00 hodin 

Místo pro podávání nabídek: Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00  Praha 3 

Popis předmětu zakázky: 

 
Tisk turistického atlasu alejí dle této specifikace: 

 sešit alejí, formát A5 (148 x 210 mm) 
 vazba V1 (sešito sponkami) 
 blok 46 stran (24 stran mapového atlasu + klad listů, 4 

strany seznam alejí, 18 stran tipy na výlet s trasou) 
 4 strany obálka 
 dodání včetně mapového podkladu (měřítko map: a) 

mapa Moravy s bodovým zákresem alejí - výřez z krajů 
Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký, měřítko cca 
1 : 200 000; a) podrobná mapa alejových tras, měřítko 
1 : 50 000) 

Návrh provedení: papír křída lesklá 250 g,  Barevnost: CMYK 
4/4 + 1/0 lesklé lamino 

Předpokládaná hodnota zakázky 
v Kč (bez DPH): 

70 000 Kč 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky: 

Do 10 dnů od dodání podkladů (tisk předpokládáme ve druhé 
polovině března 2015) 
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Kritéria hodnocení nabídek: 
∙ nabídková cena – 80% 
∙ dodací lhůta (počet pracovních dní zhotovení zakázky od 

obdržení naší objednávky a podkladů pro tisk) – 20 % 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 

Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v prosté kopii tyto 
dokumenty: 
∙ Čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 Zákona o veřejných 

zakázkách, 
∙ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč 

zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
∙ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby uchazeče: 

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.  

Požadavky na zpracování a 
doručení nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a 
obsahovat: 
∙ identifikaci uchazeče a doklady prokazující kvalifikaci 
∙ podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 
∙ cenovou nabídku ve struktuře dílčí plnění bez DPH a 

včetně DPH 
∙ nabídku s uvedením druhu papíru  
∙ nabídku s uvedením dodacího termínů (počet pracovních 

dní zhotovení zakázek od doručení objednávky a 
podkladů pro tisk) 

∙ vyplněnou Přílohu  č. 1 - Tabulka 
Zadavateli bude doručena v 1 paré v uzavřené obálce 
označené názvem veřejné zakázky, nápisem „Neotvírat!“ a 
úplnou adresou uchazeče. 

Požadovaný jazyk nabídky: Čeština 

Ostatní ustanovení: 

S vítězným uchazečem uzavře zadavatel výběrového řízení 
písemnou rámcovou smlouvu. 
Zadavatel si vyhrazuje možnost zadávací řízení zrušit nebo 
neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů z důvodů 
nedostatečného počtu nabídek nebo nevhodnosti nabídek. 
Nabídky doručené po konci lhůty k předkládání nabídek 
nebudou hodnoceny a budou neotevřené zaslány zpět 
uchazeči. 

 
Podpis osoby oprávněné jednat 
jménem Zadavatele a razítko 
 

 

 
 


