ZADÁVACÍ PODMÍNKY
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:

Zhotovení a dodání periodika Českokamenické noviny
Čl. I: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI
název zadavatele
sídlo
statutární zástupce
IČ
DIČ
telefon
fax
e-mail

město Česká Kamenice
náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
Jan Papajanovský – starosta města
00261220
CZ00261220
+420 412 151 533
+420 412 584 361
starosta@ceska-kamenice.cz

Čl. II: KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE
jméno a příjmení
telefonní kontakt
emailový kontakt

Bc. Lenka Švehlíková
412151538
l.svehlikova@ceska-kamenice.cz

Čl. III: DRUH A PŘEDMĚT ZAKÁZKY
druh zakázky
veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Tato veřejná zakázka nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“), pokud je v těchto zadávacích podmínkách uveden odkaz na ZZVZ, jedná se pouze a jen o
analogické použití daného ustanovení ZZVZ.
předmět zakázky
Zhotovení a dodání Českokamenických novin v měsíčním nákladu 1000 kusů
předpokládaná cena zakázky
720 000,- Kč bez DPH
Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je současně maximálně přípustnou
cenou za plnění této veřejné zakázky. V případě, že nabídková cena dodavatele zpracovaná dle tohoto
poptávkového listu tuto maximální přípustnou cenu překročí, bude to znamenat nesplnění závazných
požadavků zadavatele s důsledkem vyloučení dotčeného dodavatele.

Čl. IV: BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Každé vydání Českokamenických novin bude zhotoveno zcela v souladu se zadáním objednatele a
v souladu s požadavky objednatele. Každé vydání Českokamenických novin bude zhotoveno v počtu 1000
ks výtisků a dodáno objednateli do České Kamenice. Každý výtisk bude splňovat následující podmínky:
formát A4, rozsah 24 stran, tisk 4/4 CMYK (tisk plnobarevný), 90 g matná křída, vazba V1 na 2 skobky.
Další viz příloha č. 3 Návrh smlouvy o dílo.

Čl. V: PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
doba trvání zakázky

od března 2020 na dobu neurčitou

Čl. VI: PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
není relevantní

Čl. VII: POŽADAVEK NA PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel stanovuje následující požadavky na základní kvalifikaci uchazeče:
a) uchazeč nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
e) uchazeč není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle
právního řádu země svého sídla.
Zadavatel dále stanovuje následující požadavky na profesní kvalifikaci uchazeče:
a) uchazeč je zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci, s výjimkou situace, kdy po
něm není zápis jinými právními předpisy vyžadován a
b) uchazeč je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, s výjimkou
situace, kdy po něm není oprávnění jinými právními předpisy vyžadováno,
Splnění základních a profesních kvalifikačních požadavků se prokazuje čestným prohlášením, které tvoří
přílohu těchto zadávacích podmínek.
Je-li uchazečem právnická osoba, musí požadavky na základní kvalifikaci splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,
musí požadavky na základní kvalifikaci splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu uchazeče.

Čl. VIII: POŽADAVEK NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE
není relevantní

Čl. IX: POŽADAVEK NA PROKÁZÁNÍ EKONOMICKÉ KVALIFIKACE
není relevantní

Čl. X: LHŮTA A ZPŮSOB PRO PŘEDLOŽENÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
lhůta pro předložení nabídek

do 15. 1. 2020 do 11 hodin

Nabídky je možné podávat v listinné podobě na adresu městského úřadu (nám. Míru 219, 407 21 Česká
Kamenice), či v elektronické podobě prostřednictvím systému E-ZAK (profil města dostupný na adrese
https://zakazky.ceska-kamenice.cz, na adrese https://zakazky.ceska-kamenice.cz/manual.html je dostupný
manuál pro dodavatele).
V listinné podobě se nabídka podává v řádně uzavřené obálce označené názvem „Zhotovení a dodání
periodika Českokamenické noviny – NEOTVÍRAT“ na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče.
Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci (spoje obálky musí být
přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem uchazeče). Při odesílání poštou je nutné
nabídku zaslat doporučeně.
V listinné podobě bude nabídka vytištěna nesmazatelnou formou, veškeré části nabídky s výjimkou návrhu
smlouvy budou po svázání tvořit jeden celek a budou zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky.
Sešití bude opatřeno přelepkou s podpisem.

Čl. XI: ZPŮSOB A TERMÍN VYHODNOCENÍ NABÍDEK
Hodnotícím kritériem je cena zakázky v Kč bez DPH.
Otevírání, kontrolu a vyhodnocování nabídek bude provádět komise pro otevírání, kontrolu
a vyhodnocování nabídek na svém zasedání dne 15. 01. 2020 v 11.30 hodin. Jednání komise je neveřejné.
Rozhodnutí o výběru dodavatele bude prostřednictvím systému E-ZAK zveřejněno do 5 pracovních dnů od
zasedání komise, jednotlivým uchazečům se adresně nezasílá. Vybranému dodavateli bude následně
zaslána písemná smlouva, podle dohody v listinné či elektronické podobě.

Čl. XII: ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena maximální se započtením veškerých
nákladů, rizik a finančních vlivů související s plněním zakázky. Zadavatel nebude poskytovat před
zahájením prací zálohy. Cena bude zadavatelem placena na základě daňového dokladu – faktury se
splatností 14 dní – s měsíční frekvencí.

Čl. XIII: ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ
Uchazeči mohou zadavatele žádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádosti je možné podávat
telefonicky na kontaktní osobu zadavatele či písemně prostřednictvím systému E-ZAK. Vysvětlení
písemných žádostí se rovněž v systému E-ZAK zveřejňují. Žádosti je nutné podávat v předstihu alespoň 3
pracovních dní před koncem lhůty pro předložení nabídek, v opačném případě nemusí být včas
zodpovězeny.

Čl. XIV: NÁMITKY PROTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Uchazeči mohou podat k zadavateli námitky proti zadávacím podmínkám. Žádosti je možné podávat
písemně prostřednictvím systému E-ZAK, rozhodnutí o námitkách se rovněž v systému E-ZAK zveřejňují.
Námitky je možné podávat až do konce lhůty pro předložení nabídek, lhůta bude v případě potřeby
zadavatelem prodloužena.

Čl. XV: PRÁVA ZADAVATELE A DALŠÍ PRÁVNÍ USTANOVENÍ
Zadavatel si vyhrazuje následující práva:




nevracet uchazečům předložené nabídky,
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na zakázku,
zrušit zadávací řízení, pokud:
o nebudou ve stanovené lhůtě předloženy žádné nabídky,
o nebudou ve stanovené lhůtě předloženy žádné nabídky splňující požadavky zadavatel
uvedené ve výzvě k podání nabídek,
o budou z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé,
o budou zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávacích podmínkách.

Uchazeči odesláním svých nabídek vyjadřují souhlas se všemi ustanoveními těchto zadávacích podmínek.

Čl. XVI: SEZNAM PŘÍLOH
Přílohou těchto zadávacích podmínek je:
1. krycí list nabídky,
2. čestné prohlášení o splnění základních a profesních kvalifikačních požadavků,
3. návrh smlouvy.
Přílohy č. 1 a 2 se v listinné podobě předkládají jako součást nabídky v jednom vyhotovení. Příloha č. 3 se
v listinné podobě předkládá jako součást nabídky podepsaná ve dvou vyhotoveních. V elektronické podobě
se příloha č. 3 předkládá opatřená uznávaným elektronickým podpisem.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

zpracoval/a dne 4. 12. 2019
schválil/a dne 9. 12. 2019

Ing. Petra Šafránková
rada města

místo pro el. podpis

Jan
Papajanovský

Digitálně podepsal Jan
Papajanovský
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