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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

dle ust. § 85 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

 

 

 

Název veřejné zakázky: 
 

„Veřejná zakázka na tisk měsíčníku „Ostravská radnice“ 

 

 
veřejná zakázka zadávaná druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle ust. § 38 zákona  

 
 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
    

Zadavatel: Statutární město Ostrava 

sídlo: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČ: 0000845451 

 

Organizátor: eCENTRE, a.s. 

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

doručování: Ostrava 2, Brandlova 1243/8, PSČ 702 00 

IČ: 27149862 

 
 
 

II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
2.1 Předmět plnění veřejné zakázky: Tisk barevného vydání informačního měsíčníku “Ostravská 

radnice” v roce 2013 

 Předmětem veřejné zakázky je tisk barevného vydání informačního měsíčníku “Ostravská 

radnice” v roce 2013 2013 vč. zajištění dopravy k distributorovi.  

 

2.2 CPV kód: 22200000-2 
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III. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ 
 
3.1 Cena bez DPH sjednaná ve smlouvě za předmět plnění veřejné zakázky: 

 
1.062.160,-- Kč 

 
 

IV. VYBRANÝ UCHAZEČ 
 
4.1 Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení a posouzení výše uvedené veřejné zakázky byla 

zadavatelem stanovena nejnižší nabídková cena dle ust. § 78 odst. 1 písm. b) zákona. Zadavatel 

využil jako prostředek pro hodnocení nabídek elektronickou aukci.  

4.2 Na základě rozhodnutí zadavatele byl dodavatelem veřejné zakázky vybrán: 

Ringier Axel Springer Print CZ a.s. 

IČ: 438 75 548  

sídlo: Černokostelecká 613, 100 00 Praha 10 

 
Výsledné pořadí nabídek veřejné zakázky: „Veřejná zakázka na tisk měsíčníku „Ostravská radnice“ 

Pořadí Uchazeč Nabídková cena v Kč bez DPH 

1. Ringier Axel Springer Print CZ a.s. 1.062.160,-- 

2. SAMAB BRNO GROUP, a.s. 1.077.780,-- 

 

 Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnému subdodavateli více než 10% plnění veřejné zakázky.  

 

V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ  
 

Seznam všech uchazečů: 
 

Číslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení, IČ, sídlo dodavatele 

1. 

 

NOVOTISK s.r.o., IČ: 496 09 289,  

sídlo: Šlechtitelů 636/6, 772 11 Olomouc 

 

2. 

 

SAMAB BRNO GROUP, a.s, IČ: 255 24 291,  

sídlo: Cyrilská 357/14, 602 00 Brno – Trnitá 

 

3. 

 

Ringier Axel Springer Print CZ a.s., IČ: 438 75 548, sídlo: 

Černokostelecká 613, 100 00 Praha 10 
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VI. VYLOUČENÍ UCHAZEČI 
 
5.1 Žádný z uchazečů nebyl zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen z důvodů podání mimořádně 

nízké nabídkové ceny. 

5.2 Ze zadávacího řízení byl zadavatelem vyloučen uchazeč z důvodů jiných než podání mimořádně 

nízké nabídkové ceny. Z důvodů jiných než podání mimořádně nízké nabídkové ceny byl 

vyloučen uchazeč: 

 uchazeč č. 1, NOVOTISK s.r.o., IČ: 496 09 289, sídlo: Šlechtitelů 636/6, 772 11 Olomouc 

5.3 Komise pro otevírání obálek, která zároveň plnila úlohu hodnotící komise (dále jen „komise“), 

předmětné veřejné zakázky vyřadila nabídku uchazeče s pořadovým č. 1, uchazeče NOVOTISK 

s.r.o., z důvodu skutečnosti, že v nabídce tohoto uchazeče byl zjištěn rozpor. Rozpor byl shledán 

mezi průvodním dopisem, který byl součástí nabídky uchazeče, a textací v předloženém, 

uchazečem podepsaném návrhu smlouvy, který obsahově odpovídal vzoru (příloze zadávací 

dokumentace). Konkrétně v čl. II. předloženého návrhu smlouvy byl v části specifikující formát 

novin uveden min. rozměr 235 x 315 mm, přičemž ve zmíněném průvodním dopise k nabídce 

uchazeče je uvedeno, že uchazeč nabízí formát novin v rozměru 235 x 305 mm. Uchazeč 

s pořadovým č. 1. byl komisí vyzván k vysvětlení své rozporné nabídky, přičemž ve svém 

následném vysvětlení uvedl, že si je vědom, že jím nabídnutý formát neodpovídá požadavkům 

zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci s tím, že formát uvedený v předloženém návrhu 

smlouvy zde zůstal omylem.  

5.4 Komise se usnesla na vyřazení nabídky uchazeče s pořadovým č. 1. NOVOTISK s.r.o., IČ: 496 

09 289, sídlo: Šlechtitelů 636/6, 772 11 Olomouc. Zadavatel tak rozhodl v souladu s ust. § 76 

odst. 6 zákona o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

 
 

VII. UVEŘEJNĚNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY 
 

Uveřejnění této písemné zprávy je provedeno zadavatelem na profilu zadavatele nejpozději do 15 

dnů od ukončení zadávacího řízení. 

V Ostravě dne 11. 1. 2013 

Za správnost: 

……………………………….. 
 

 zástupce organizátora veřejné zakázky 
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