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18. 7. 2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Vážený dodavateli,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a služby v režimu
zjednodušeném podlimitním, s názvem:

DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“)

Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín / Česká republika
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Zastoupené:

Liborem Střechou, starostou města Hodonína

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:
Mgr. Ing. Petra Kotásková
telefon: +420 518 316 265, email: kotaskova.petra@muhodonin.cz
Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:
MgA. Petr Drábek
telefon: +420 518 316 338, e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Název:
Sídlo zadavatele:

Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

(dále jen „zadavatel“)
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

00284891
CZ699001303
Komerční banka, a. s., pobočka Hodonín, č. ú.: 424671/0100

Zastoupení v dané veřejné zakázce:

MgA. Petr Drábek, pověřený zaměstnanec města

2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Dodávka sazby a tisk Hodonínských listů
Informace o zadávacím řízení
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):
Veřejná zakázka na dodávku a služby
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):
Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):
Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatelem zakázky je Město Hodonín se sídlem Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín,
která je veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
Použité zkratky:
ZZVZ
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
ZD
Zadávací dokumentace
2.1 Klasifikace předmětu plnění dle CPV
CPV kódy:
22000000-0
Tiskařské výrobky a související produkty
22200000-2
Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny
22210000-5
Noviny
22212000-9
Periodika
2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 800 000,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je stanovena součtem 48 měsíčních paušálů za dodávku a služby.

2.3 Obecný popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je výroba měsíčníku Městského úřadu Hodonín „Hodonínské listy“, přičemž
zadavatelem předpokládané první vydání bude vydání na měsíc prosinec č. 12/2019. Vyhotovení
jednoho celobarevného vydání Hodonínských listů zahrnuje sazbu včetně grafické úpravy, pravopisnou
a grafickou korekturu, tvorbu náhledů pro redakční radu, tisk, kompletaci, šití, balení. Předmětem plnění
je rovněž doprava měsíčníku do místa stanoveného zadavatelem.
Zadavatel požaduje dodržet celkový vizuální styl (tj. zejména grafika, font, velikost písma, třísloupcové
řazení, apod.) současných Hodonínských listů, které jsou k dispozici k nahlédnutí na www stránkách
města Hodonína na adrese http://hodonin.eu/.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TERMÍN PROHLÍDKY
3.1. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Veřejná zakázka bude zadavateli realizována dodavatelem na základě Smlouvy o dílo (Příloha č. 1 ZD),
a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Zadavatel předpokládá podpis smlouvy
na veřejnou zakázku bez zbytečného odkladu po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
a splnění všech podmínek dle ZZVZ.
Smlouva na veřejnou zakázku bude uzavřena na dobu neurčitou.
Předpokladem Zadavatele je realizace Veřejné zakázky v těchto termínech:
Předpokládaný termín začátku realizace plnění veřejné zakázky:
listopad 2019 (prvním vydáním Hodonínských listů bude č. 12/2019 na měsíc prosinec)
3.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je:
Náklad Hodonínských listů bude dodán do místa distribuce stanoveného zadavatelem, přičemž 150 ks
nákladu Hodonínských listů bude adresováno do místa sídla zadavatele. V době vyhlášení veřejné
zakázky je místem dodání: Česká pošta – Depo, Průmyslová 3834/2, 695 01 Hodonín. V případě změny
distributora bude zadavatelem tato změna dodavateli oznámena bez zbytečného odkladu.

4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PŘÍSTUP ČI POSKYTNUTÍ ZD
4.1. Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a jejími přílohami.
Zadávací dokumentace obsahuje:
- obchodní podmínky ve formě návrhu Smlouvy o dílo;
- požadavky na prokázání splnění způsobilosti a technické kvalifikace;
- požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;
- podmínky a požadavky na zpracování nabídky;
- způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií;
- popis předmětu plnění veřejné zakázky, v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky;
- požadavky na elektronickou komunikaci.

4.2. Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové
aplikaci JOSEPHINE, a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu). Listinná forma zadávací
dokumentace nebude poskytnuta.
Adresy domén:
https://profily.proebiz.com/profile/00284891
https://josephine.proebiz.com/cs/
http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044

5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA
5.1 Lhůta pro podání nabídek
Nabídka bude doručena elektronicky prostřednictvím systému JOSEPHINE (josephine.proebiz.com),
a to ve lhůtě pro podání nabídek. Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny
v Příloze č. 5 ZD – Požadavky na elektronickou komunikaci.
Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek: do 7. 8. 2019 v 13:00:00 hod.
Místo pro podání nabídek:
- Nabídka bude zadavateli předložena elektronicky ve smyslu ustanovení § 211, odst. 3 ZZVZ
a vloží ji do systému JOSEPHINE, který je umístěn na webové adrese
https://josephine.proebiz.com/. Nabídka musí být předložena v požadovaném rozsahu
a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými
v Zadávací dokumentaci (příloha č. 1 této Výzvy k účasti).
- Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce musí být
odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny, očíslovány
a nabídka musí být do systému vložena způsobem, který respektuje požadavek řazení
jednotlivých dokumentů dle článku 12 Zadávací dokumentace (příloha č. 1 této Výzvy k účasti).
Zadavatel doporučuje aby:
- všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE
(josephine.proebiz.com) dle požadavku čl. 10 Zadávací dokumentace (příloha č. 1 této Výzvy k účasti)
a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka formou příloh.
Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek,
dne 7. 8. 2019 od 13:00:00 hodin, a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními
§ 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.
5.2 Zadávací lhůta
Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni) činí 120 kalendářních dnů
a začíná běžet dle § 40 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ
se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Podrobná specifikace na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci (viz příloha
č. 1 této Výzvy k účasti).
Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který podle § 73 ZZVZ,
a) splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 79 ZZVZ.
Dodavatel je povinen prokázat splnění způsobilosti a technickou kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání
nabídky.

7. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Pravidla pro hodnocení nabídek jsou v souladu s § 115 ZZVZ uvedena v zadávací dokumentaci
(Zadávací dokumentace, příloha č. 1 této Výzvy k účasti).

V Hodoníně dne 18. 7. 2019
MgA. Petr Drábek
administrátor veřejných zakázek
město Hodonín

Seznam příloh Výzvy k účasti:
Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí této Výzvy k účasti.

