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Výzva k podání nabídky
Vyzýváme Vás k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na aktualizaci a dotisk prezentačních
předmětů (letáků): „Navštivte, Mapa ubytování, Trhací mapa a Letáku pro fanoušky“.
Jedná se o veřejnou zakázku na služby o předpokládané hodnotě 500.000,- Kč bez DPH.
S ohledem na výši předpokládaných nákladů se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude spolufinancována ze
strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013.
Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, požadavky na
zpracování nabídky a další podmínky této veřejné zakázky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je
nedílnou součástí této výzvy. Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na profilu zadavatele
https://verejnezakazky.ostrava.cz/.
Nabídku v listinné podobě, v jednom originále a jedné kopii, v českém jazyce doručte doporučenou poštou
v uzavřené obálce opatřené razítkem, případně jinými identifikačními údaji uchazeče, a označené:

Veřejná zakázka „Aktualizace a dotisk prezentačních předmětů (letáků)“ – neotvírat

na adresu:
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nebo osobně tamtéž, kancelář č. 225a, 2. poschodí, tel. 599 443 256, v pracovních dnech: pondělí až čtvrtek
od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 do 15,30 hod., pátek od 8,00 hod. do 11,30 hod. nejpozději však do
10. 03. 2015 do 9:00 hod.

Ing. Eva Seborská
zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Příloha: Zadávací dokumentace
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