Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
„Nákup inzertních stran zpravodaje Hláska“

1. Vymezení předmětu výzvy
Zpravodaj Hláska vydává zadavatel v měsíční periodicitě (mimo měsíc srpen) v nákladu 27 tisíc kusů,
4/4 CMYK, vazbě V1. Tisk bude probíhat v předpokládané kvalitě LWC 60 g, nebo papír obdobné
kvality, bílý pololesklý nebo lesklý papír, formátu A4. Přesná specifikace bude známa až po veřejné
zakázce na tisk zpravodaje.
Předmětem výzvy je nákup inzertních stran zpravodaje Hláska na dobu určitou – 2 roky – pro vydání
květen 2019 až duben 2021 včetně.
Počet stran
32
40(s přílohou)
40

Počet zpravodajů za 2 roky
10
8
4

Podíl reklamy
6 stran
8 stran
10 stran

Smlouva (viz příloha č. 3) umožňuje na základě domluvy mezi redakcí a dodavatelem počet stran
inzerce snížit či zvýšit, a to maximálně o jednu stranu. –
Dodavatel uhradí měsíčně dohodnutou cenu za inzertní plochu zpravodaje, která je v rozsahu dle
tabulky uvedené výše (10 x 6 stran, 8 x 8 stran a 4 x 10 stran inzerce).
Dodavatel na sebe přebírá veškerou zodpovědnost a rizika spojené s náborem a zajištěním inzertní
plochy, náklady spojené s grafickým zpracováním inzerce v tiskové kvalitě a bezproblémovým
předáním konečné grafické podoby zpravodaje zpracovateli.
Vysoutěžená cena za jednu stranu a z ní vyplývající příslušný poměr se nesnižuje a není závislá na
počtu skutečně obsazeného inzertního prostoru.
Současná podoba zpravodaje je k nahlédnutí na webu města Opavy. Zadavatel plánuje stejné
rozmístění inzerce, jako je tomu v současné podobě Hlásky.
Dodavatel vydání má možnost si sjednat pouze inzerci, která nepoškodí dobré jméno města Opavy
(zejména nebude politického, xenofobního, pornografického či erotického charakteru, nebude
propagovat lichvu a zboží pochybné kvality).
1.1. Hodnotící kritéria:
Nabídková cena (80 %)
Reference (20 %)
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2. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky:
2.1. Kvalifikace:
• prosté kopie příslušného oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu této výzvy
(např. živnostenský list) a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (je-li do tohoto
rejstříku uchazeč zapsán). Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah
zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
• čestné prohlášení o kvalifikaci – viz příloha č. 1
• zpracovatel prokáže realizaci dvou služeb obdobného charakteru – viz příloha č. 2
2.2 Další požadavky:
-

-

Dodavatel, který zvítězí, musí dodávat zadavateli inzerci v konečné grafické podobě
nejpozději vždy do 15. dne měsíce předcházejícího měsíci vydání jednotlivého zpravodaje
Hláska dle Harmonogramu vydávání Hlásky v daném roce.
Vyúčtování měsíčního dílčího plnění bude provedeno ke dni poskytnutí služby a k tomuto dni
nastává datum dílčího zdanitelného plnění. Statutární město Opava vystaví dodavateli fakturu
– daňový doklad do 15 dnů od data dílčího zdanitelného plnění se splatností 15 dní od data
vystavení.

3. Nabídková cena
Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, uvedena v české měně, a to v členění:
-

Cena za 1 inzertní stranu (cena bez DPH, DPH, cena s DPH)

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této výzvy.
Doba plnění zakázky – dva roky od podpisu smlouvy
4. Pokyny pro nakládání s nabídkou:
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, v uzavřené obálce s uvedením
zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:
Výzva k podání nabídky
„Nákup inzertních stran zpravodaje Hláska“
NEOTVÍRAT

na níže uvedenou adresu:

Statutární město Opava
odbor kancelář primátora
Horní náměstí 69
746 01 Opava

nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, přízemí vlevo:
pondělí a středa
úterý, čtvrtek, pátek

v době od 8:00 do 17:00 hodin
v době od 8:00 do 15:00 hodin
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5. Obsah nabídky:
•
•
•
•
•

Kopie dokladů (ŽL, OR)
Cenová kalkulace
Čestné prohlášení o kvalifikaci – (příloha č. 1)
Přehled realizovaných dodávek obdobného charakteru (reference) – (příloha č. 2)
Podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 3)

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 29. března 2019 do 10.00 hod. Pokud bude
nabídka doručena po této lhůtě, komise pro hodnocení nabídek takovou nabídku nebude hodnotit.
Zadavatel vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel tuto nabídku uchazeči nevrací, tato nabídka zůstává u zadavatele jako součást
spisu předmětné zakázky.

6. Kontaktní osoba
Bc. Anna Sotolářová, odbor kancelář primátora Magistrátu města Opavy, tiskové oddělení
tel.: 553 756 203, +420 604 229 365, e-mail: anna.sotolarova@opava-city.cz

Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
•
•
•

Odmítnout předložené nabídky,
změnit podmínky zadání výzvy,
zrušit zadání výzvy,
smlouvu neuzavřít.

Přílohy:
•
•
•

příloha č. 1 – Čestné prohlášení o kvalifikaci
příloha č. 2 – Přehled realizovaných služeb obdobného charakteru (reference)
příloha č. 3 – Návrh smlouvy
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