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         Zadávací dokumentace 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 38 podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) s využitím elektronické aukce  

Název veřejné zakázky: „Veřejná zakázka na tisk měsíčníku „Ostravská radnice“ 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Michal Bayer 

Telefon, fax: 599 442 291, 733 611 793 

E-mail: mbayer@ostrava.cz 

Osoba zastupující Zadavatele dle § 151 zákona:  

Obchodní firma: eCENTRE, a.s. 

Sídlo: Praha 7, Jankovcova 1595/14, PSČ 170 00 

Korespondenční adresa: Brandlova 1243/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ: 27149862 

DIČ: CZ27149862 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9339 

Jednající: Vítězslav Grygar, předseda představenstva 

Kontaktní osoba provozovatele: Václav Kovář 

Tel.: 734 448 226 

E-mail: kovar@ecentre.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky (dodávky a služby) 

Doba plnění veřejné zakázky je od  1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.  

 

CPV kód: 22200000-2 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  1 383 486,- Kč bez DPH. 

 

Plnění veřejní zakázky je tisk barevného vydání informačního měsíčníku “Ostravská radnice” v roce 2013 vč. 
zajištění dopravy k distributorovi dle níže uvedené specifikace a harmonogramu pro Zadavatele: 

 

Periodicita:  

Měsíc roku 2013 - Termín předání dat 
tiskárně (středa) vždy do 16.00 hod.  

Měsíc roku 2013 - Termín předání tiskovin 
(pátek) distributorovi vždy do 8.00 hod.  

Leden  9. 1.  Leden  11. 1. 

Únor  30. 1. Únor  1. 2.  

mailto:mbayer@ostrava.cz
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Únor (vydání březen)  27. 2.   Březen  1. 3.  

Duben  3. 4.  Duben  5. 4.  

Květen  30. 4.  Květen  3. 5.  

Červen  5. 6. Červen  7. 6.  

Červenec - Srpen  31. 7  Červenec - Srpen  2. 8.  

Září  4. 9.  Září  6. 9.  

Říjen  2. 10.  Říjen  4. 10.  

Říjen (vydání listopad)  30. 10.  Listopad  1. 11.  

Prosinec  4. 12.  Prosinec  6. 12.  

 

Specifikace tiskoviny: 
- náklad: 142.000 ks 
- formát: tabloid, min. rozměr 235 x 315 mm – max. rozměr 245 x 340 mm  
- rozsah: 16 stran 
- papír: vylepšený novinový papír, minimální gramáž 52 g  
- barevnost: 4/4  
- technika tisku: ofsetový tisk 

 

Dodací podmínky: 
 

- Velikost balení tiskoviny cca 7 kg 
  
- Dodavatel je povinen oznámit zhotovení tiskoviny (dílčího plnění) písemně, faxově nebo elektronickou poštou 

určenému distributorovi a dopravit tuto tiskovinu distributorovi v termínu dle periodicity.  
 

 - Místem plnění zadávací dokumentace jsou prostory určené distributorem v Ostravě dle výsledku samostatné    
VZ:  

Název distributora:  
Poštovní adresa:  
Kontaktní osoba:  

    Email: 

- Dodavatel je povinen vždy informovat distributora v rozmezí 60 až 70 minut před doručením zhotovené tiskoviny 
(dílčího plnění).  
 
- Součástí ceny jsou veškeré práce spojené s technickou přípravou a tiskem, dodávky, náklady na dopravu a jiné 
náklady pro řádné a úplné zhotovení díla.  
 
- Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 
díla.  

- Veškeré podklady, které budou zadavatelem dodavateli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a dodavatel za ně 
zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit zadavateli po splnění svého závazku 
(dílčího plnění). S veškerými předanými podklady bude nakládáno dodavatelem v souladu s autorským zákonem 
č. 121/2000 Sb. v platném znění. 

 

Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace. 

II. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria: nejnižší nabídková cena bez DPH  

s využitím elektronické aukce (dále jen „e-aukce“) v souladu s § 96 a § 97 zákona. Pravidla průběhu e-aukce, jsou 
upravena v „Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz“, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace. 

Informace o průběhu elektronické aukce budou dodavatelům, kteří nebyli vyloučeni v rámci tzv. předběžného 
hodnocení nabídek, poskytnuty elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu, kterou je povinen dodavatel 
(uchazeč) uvést ve své nabídce na krycím listu nabídky v tzv. výzvě k účasti v e-aukci. 

Soutěžní kolo e-aukce bude probíhat 15 minut s tím, že pokud v posledních dvou minutách soutěžního kola podá 
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soutěžící dodavatel (uchazeč) nabídku nižší než je doposud nejnižší nabídka, bude soutěžní kolo prodlouženo 
vždy o 2 minuty. 

Zadavatel stanovuje následující pravidla pro minimální a maximální krok pro změny nabídek:  
- Minimální krok snížení cenové nabídky - jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0,30 % 

aktuální nabídkové ceny bez DPH (vztažené k minimální nabídce).  

- Maximální krok snížení cenové nabídky - jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50,00 % 
aktuální nabídkové ceny bez DPH (vztažené k minimální nabídce).  

 

Informace, které budou uchazečům poskytnuty: Uchazeč vidí mimo své nabídky ještě nabídku nejnižší a svou 
cenovou nabídku může jen snižovat s ohledem na stanovený minimální a maximální krok (viz výše). Změna 
cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována. 

Podávané aukční hodnoty při zahájení e-aukce je dodavatel (uchazeč) povinen podepsat kvalifikovaným 
elektronickým podpisem nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za nebo 
jménem uchazeče. Ukončení účasti - protokol dodavatele (uchazeče) v e-aukci je rovněž dodavatel (uchazeč) 
povinen stvrdit kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby 
oprávněné jednat za nebo jménem uchazeče. 

Po tzv. předběžném hodnocení nabídek rozešle zadavatelem pověřený poskytovatel elektronického nástroje 
všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, elektronickými prostředky v zákonem stanovené 
lhůtě min. dvou pracovních dnů předem výzvu k podání elektronických nabídek do e-aukce – aukčních hodnot,             
tzv. výzvu k účasti v e-aukci. 

Výzva k účasti v e-aukci bude obsahovat:  

1. termín konání e-aukce 

2. kontakt na administrátora aukce 

3. technické přístupy do e-aukce, tzn. přesná internetová adresa e-aukce, přístupové jméno              
a přístupové heslo uchazeče do e-aukce od okamžiku rozeslání výzvy k podání nových aukčních 
hodnot do doby zahájení aukčního kola e-aukce proběhne testovací kolo, tzn. pověřený 
poskytovatel elektronického nástroje umožní přístup všem účastníkům do testovacího 
prostředí    e-aukce, kde je možné přímo v systému e-aukce vyzkoušet potřebné operace. 

Uchazeč musí před zahájením soutěžního tzv. aukčního kola zadat do aukční síně svou zadávací cenovou 
nabídku, přičemž takto učiněná nabídka musí být rovna jeho zadávací ceně podané v listinné nabídce. Pokud 
uchazeč svou indikativní nabídku do okamžiku zahájení soutěžního kola nezruší, je tato nabídka považována za 
platně učiněnou při zahájení soutěžního kola a stává se pro uchazeče závaznou. 

V průběhu e-aukce spolu pověřený poskytovatel elektronického nástroje a uchazeči komunikují výlučně 
prostředky elektronické komunikace, proto pro účast v elektronické aukci musí mít uchazeč přístup k internetu        
a internetový prohlížeč typu Mozilla Firefox 3.0 nebo vyšší, anebo Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vyšší. 

Pro správné fungování aukčního software je nutné mít v internetovém prohlížeči správně nastavenou funkci pro 
soubory cookie. Návod k tomu, jak má být toto nastavení v internetovém prohlížeči správně provedeno je trvale 
dostupný na veřejné internetové adrese: http://podpora.proe.biz v části Nastavení, odkaz „Nastavení cookies“. 
Počítač musí mít nainstalovaný aktuální Java Software (jre = Java Runtime Environment). Tento software je nutný 
pro korektní chod e-aukčního software, při podepisování dat elektronickým podpisem (nutné při podávání nových 
aukčních hodnot). Java Software je možné stáhnout z adresy http://www.java.com/. Tento software je zdarma. 
Dodavatel (uchazeč) nebo osoba oprávněn jednat za nebo jménem uchazeče musí vlastnit platný kvalifikovaný 
elektronický podpis (certifikát), jež splňuje požadavky zákona č. 227/2000 Sb. V případě, že dodavatel (uchazeč) 
nevlastní platný kvalifikovaný certifikát, pro účast v e-aukci si jej musí pořídit. 

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

 

Nabídková cena bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou. 

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky. 
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a v členění dle požadavků na obsah 
smlouvy.  

http://
http://www.java.com/
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Nabídková cena uchazeče bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením 
veškerých nákladů, uložení zboží do skladu, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace, dopravy zboží do místa 
dodání, rabataty a případné množstevní slevy) po celou dobu trvání kupní smlouvy v souladu s podmínkami 
uvedenými v této zadávací dokumentaci. 

Platební podmínky: 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
zadavateli. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy ze strany zadavatele. 

IV. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, je pouze možná změna (překročení) jednotkové ceny v 
případě, že v průběhu realizace předmětu plnění zadávacího řízení dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto 
případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

V. Obchodní podmínky  

Obchodní podmínky jsou v tomto zadávacím řízení obsaženy ve Vzoru smlouvy (Příloha č. 1 této zadávací 
dokumentace).  

Vzor smlouvy je pro zájemce závazný a nelze jej měnit. Ve vzorovém návrhu smlouvy možno provést pouze 
opravy, které slouží ke specifikaci předmětu veřejné zakázky. 

VI. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena (informace a doklady o kvalifikaci zájemce) v prosté kopii ve dvou vyhotoveních 
v listinné formě – písemná v českém jazyce, v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude označená: 
Veřejná zakázka – Společnost XXX, s.r.o. „Tisk „Ostravská radnice““ - neotvírat !. 

Nabídku a kvalifikaci podává zájemce doporučeně poštou nebo osobně, v pracovních dnech od 09:00 do 15.00 
hodin, na korespondenční adresu pobočky organizátora této veřejné zakázky, eCENTRE, a.s., Brandlova 1243/8, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. 

 

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací dokumentace. 

1. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 zadávací dokumentace dle účasti. 

2. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Nabídka bude zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy. 

3. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – specifikovány v následujícím článku zadávací dokumentace. 

4. Seznam subdodavatelů, kterým má uchazeč v úmyslu zadat více než 10 % veřejné zakázky  v souladu s § 44 
odst. 6 zákona, k čemuž uchazeč využije přílohu zadávací dokumentace č. 3.  

5. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele, jež jsou 
přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč 
příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc). Smlouva nepodléhá režimu 
obchodního tajemství dle § 17 - § 20 Obchodního zákoníku. 

6. Součástí nabídky musí být rovněž podle § 68 zákona odst. 3 písm.: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce 
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,  

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou 
veřejnou zakázkou. 

Uchazeč použije přílohu č. 4 zadávací dokumentace. 

7. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
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VII. Požadavky na kvalifikaci  

1.  Kvalifikace dodavatele pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: 

a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 zákona; předloží čestné prohlášení, podepsané 
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje 
předpoklady požadované Zadavatelem (lze využít čestné prohlášení, které je Přílohou č. 5 této zadávací 
dokumentace) 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle: 

- § 54 písmene a) zákona – doložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis         
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

- § 54 písmene b) zákona – doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci; 

Splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže v souladu s § 54 zákona tím, že doloží: 

Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů, příloha č. 5.  

Pozn.:  Základní a profesní kvalifikační předpoklady lze prokázat také Výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 125 a násl. zákona nebo Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v 
rámci systému certifikovaných dodavatelů podle ust. § 133 na násl. zákona v rozsahu údajů v něm 
uvedených. 

c) Technické kvalifikační předpoklady  

Dodavatel doloží v elektronické (nascanované) podobě v rámci prokázání kvalifikace tyto dokumenty:  

- Seznam referencí uskutečněných zakázek za poslední tři kalendářní roky (2009 až 2012) s uvedením 
jejich rozsahu, doby poskytnutí, místa jejich provádění a kontaktních údajů na objednatele. Minimální 
rozsah poskytovaných služeb (referencí), s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky, je stanoven 
takto:  

Minimálně 3 zakázky na zhotovení tiskovin v min. periodicitě 4 x za kalendářní rok v rozsahu 70.000 ks 
nákladů jednoho čísla u neveřejného zadavatele – tj. min. 280.000 ks za kalendářní rok.  

- Součástí nabídky musí být rovněž vzorek prokazující kvalitu předmětu plnění dle zadávacích 
podmínek. Tento vzorek nebude předmětem hodnocení, ale bude složit pro prokázání technických 
kvalifikačních předpokladů § 56 odst. 1 písm. e) ZVZ. Doložené vzorky budou archivovány a budou složit k 
případnému porovnání kvality dodávaného zboží a dodaného vzorku během trvání veřejné zakázky. 

V rámci prokázání technických kvalifikačních předkladů se zavazuje dodavatel předložit v rámci nabídky 
vzorek zboží s využitím dat obsahu měsíčníku „Ostravská radnice“ ve formátu PDF souboru – příloha č. 7, 
který bude předmětem plnění:  

a) Vzorek musí být dodavatelem řádně označen jeho podpisem, razítkem či jiným identifikátorem, aby 
nedošlo k záměně s jinými dodavateli. Neoznačené vzory nebudou posuzovány.   

b) Vzorek musí odpovídat technické specifikaci dle zadávací dokumentace, tj. 

- formát: tabloid, min. rozměr 235 x 315 mm – max. rozměr 245 x 340 mm  
- rozsah: 16 stran 
- papír: vylepšený novinový papír, minimální gramáž 52 g  
- barevnost: 4/4  
- technika tisku: ofsetový tisk 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jejichž vzorky nebudou řádně 
označeny a zabaleny v souladu s tímto článkem zadávací dokumentace. 

 

2. Forma předložení kvalifikace dodavatelem 

Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je v souladu s ust. § 62 odst. 3 zákona povinen před 
uzavřením smlouvy předložit Zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
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kvalifikace (tzn. Čestné prohlášení, které je Přílohou č. 4 a č. 5 této zadávací dokumentace + Výpis 
z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
přičemž výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů + Doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky). Nesplnění této 
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ust. 82 odst. 4 zákona. 

VIII. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá do 120 dnů ode dne skončení lhůty 
pro podání nabídek. 

IX. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je dne 5. 11. 2012 v 10:00 hod. 

X. Otevírání obálek 

Otevírání obálek se uskuteční dne 6. 11. 2012 v 13:00 hod. v zasedací místnosti č. 222 v sídle zadavatele bez 
přítomnosti uchazečů. 

XI. Další podmínky, požadavky a informace zadavatele 

 

1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:  

Zájemce je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Písemná žádost musí být doručena nejpozději do 5 pracovní dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
Písemná žádost musí být doručena osobě zastupující Zadavatele dle § 151 zákona (organizátorovi), a to na 
korespondenční adresu: eCENTRE, a.s., Brandlova 8, Ostrava, PSČ  702 00. 

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení žádosti zájemce, a to rovněž prostřednictvím elektronického 
nástroje atestovaného k elektronickému podávání nabídek a komunikaci mezi Zadavatelem a dodavateli na 
adrese https:/zakazky.ecentre.cz. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, elektronicky doručí 
Zadavatel současně všem zájemcům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla 
zadávací dokumentace poskytnuta. Současně Zadavatel zveřejní dodatečné informace na profilu Zadavatele. 

Zadavatel může poskytnout zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti. 

2. Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu zadávacího řízení tuto veřejnou zakázku zrušit z důvodů 
uvedených v zákoně.  

3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit zadávací podmínky k veřejné zakázce v průběhu běhu lhůty pro podání 
nabídek, přičemž o této změně bude informovat formou oznámení dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám veškeré dodavatele, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci; při změně zadávacích podmínek 
bude Zadavatel přihlížet k možnosti dodavatelů reagovat včas na provedené změny případným dodatečným 
prodloužením lhůty pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.  

4. Zadavatel si v souladu s ust. § 76 odst. 6 a ust. § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit Rozhodnutí o 
vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu 
Zadavatele https://verejnezakazky.ostrava.cz/. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení 
a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se bude považovat za doručené všem dotčeným uchazečům 
okamžikem uveřejnění na profilu Zadavatele.  

5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.  

 

XII. Přílohy zadávací dokumentace 

 Vzor smlouvy – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Seznam subdodavatelů – příloha č. 3 

 Čestné prohlášení k § 68 – příloha č. 4 
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 Čestné prohlášení ke kvalifikaci – příloha č. 5 

 Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz  – příloha č. 6 

 Data obsahu měsíčníku „Ostravská radnice“ ve formátu PDF souboru – příloha č. 7 
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