Výzva k předložení nabídky
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou v souladu s § 18 odst. 3
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou
pro české kooperační partnery / program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Svobodným státem Sasko a ČR, v platném znění s názvem

Dodávka publikace
a) identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:

Gymnázium Varnsdorf

Sídlo:

Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47

IČ:

47274751

Statutární orgán: ThMgr. Jiří Čunát, ředitel
Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Jakoubek – projektový manažer

Kontakt:
e-mail:

tel. 412 371 423
jakoubek@bgv.cz

b) název a popis předmětu veřejné zakázky
− druh veřejné zakázky:
dodávka zboží
− předmět veřejné zakázky:
publikace (skládačka, sborník, plakát, pracovní listy,
publikace)
c) lhůta dodání
− říjen 2012 až září 2013
d) podmínky plnění veřejné zakázky
− Podklady pro zpracování nabídky (Zadávací dokumentace) jsou přiloženy jako
Příloha č.1 této výzvy.
− Dodatečné informace je možné si vyžádat písemně a musí být doručeny zadavateli
nejpozději 5 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
− Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 250 000,- Kč
e) lhůta pro podání nabídky
Datum a hodina pro předložení nabídek:
f) místo pro podání nabídky
Adresa pro zasílání nabídek:

30. 11. 2011, do 12.00 hodin

Gymnázium Varnsdorf,
1800, Varnsdorf 407 47

g) způsob podání nabídek
−
−

osobní doručení
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

Střelecká

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné
držitelem poštovní licence či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se považuje
její fyzické převzetí oprávněnou osobou.
Dodavatel
doručí
svou
nabídku
v řádně
uzavřené
obálce
s označením
„Nabídka – neotvírat, Publikace“. Nabídka bude zhotovena v českém jazyce a podána
ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). Cenová nabídka bude uvedena v Kč.
Písemná forma: Požadavek písemné formy je zachován i v případě potvrzené datové
zprávy (zejména potvrzený e-mail) nebo datové zprávy opatřené elektronickým podpisem
ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.
h) datum a čas otevírání obálek a hodnocení nabídek
Otevírání nabídek: 1. 12. 2011 v 13.00 hodin
Hodnocení nabídek: 8. 12. 2011 v 13.00 hodin

Požadovaný rozsah a zpracování nabídky:
Nabídka dodavatele musí obsahovat:
a) Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, právní forma, IČ, pokud jde
o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popř.
místo trvalého pobytu, IČ bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu).
b) Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v něm být zapsán podle
zvláštních právních předpisů, ne starší 90 dnů nebo oprávnění k podnikání nebo
doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací nebo
doklad osvědčující odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů.
c) Doklady, prokazující schopnosti, odbornosti a zkušenosti
- doložení minimálně 3 zrealizovaných dodávek obdobného charakteru.

dodavatele

d) Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele
či jeho jménem.
e) Vlastní nabídku na dodávku zboží dle Přílohy č. 1 – Zadávací dokumentace, včetně
uvedení podrobného položkového rozpočtu.
Hodnocení nabídek:
1. Hodnotící kritéria
Veřejná zakázka bude zadána na základě základního hodnotícího kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky. Podané nabídky budou hodnoceny dle následujících dílčích kritérií
s váhami:
Kritérium
Nabídková cena v Kč bez DPH
Kvalita zpracování 2 grafických návrhů

Váha kritéria
60 %
40 %

2. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií
Pro kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena).

Počet bodů

nejvhodnější nabídka
= ------------------------------ x 100
hodnocená nabídka

U číselně vyjádřených kritérií (2 grafických návrhů) zadavatelem jmenovaná komise
stanoví pořadí nabídek od nejvhodnější nabídky k nejméně vhodné. Komise přiřadí
nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové nižší bodové
ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Bude hodnocena kvalita zpracování grafického návrhu, její estetické vlastnosti a soulad
s poskytnutým grafickým manuálem (logotypem) zadavatele.
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií, která jsou vynásobena
vahou daného kritéria. Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet
bodů.
Možnost zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě, kdy nebude vyhovovat
stanoveným požadavkům ani jedna z podaných nabídek
O zrušení je zadavatel povinen písemně informovat všechny oslovené dodavatele.
Obchodní podmínky vč. platebních podmínek:
100% smluvní ceny bude uhrazeno na základě předložené faktury, případně dílčích faktur,
po zkontrolování a odsouhlasení zadavatele.
Smluvní pokuty:
Zadavatel je oprávněn uplatnit na dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,05% z ceny dodávky za každý den prodlení s termínem dodání.
Ve Varnsdorfu

dne 17. 10. 2011

ThMgr. Jiří Čunát
ředitel

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Zadávací dokumentace
Krycí list nabídky

