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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

Propagační materiály a předměty – grafické návrhy a tisk v rámci
projektu Plánování sociálních služeb v Kopřivnici

Předmět zakázky

Dodávka - Grafické zpracování, tisk a výroba propagačních a
informačních materiálů a předmětů v rámci procesu plánování sociálních
služeb v Kopřivnici.

Datum vyhlášení zakázky

27.4.2011

Název programu

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.1.03/65.00020

Název projektu

„Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013-2016 –
II. plánovací období“

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Jan Klímová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Bc. Blanka Mikundová, telefon: 556 879 470, 737 162 957, e-mail:
blanka.mikundova@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Dodávka propagačních materiálů k medializaci projektu, informačních
materiálů k mapování potřeb osob se ZP, grafické zpracování katalogu
sociálních služeb. Podrobnosti jsou vedeny v zadávací dokumentaci
(příloha tohoto oznámení)

Termín plnění

Termíny plnění jednotlivých částí zakázky jsou specifikovány v zadávací
dokumentaci v článku VII.
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VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor sociální věcí a zdravotnictví

• doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu zakázky
• výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm dodavatel zapsán)
• Referenční seznam organizací v rámci ČR.

Požadavky na prokázání
kvalifikace
Lhůta pro podání nabídek

Místo pro podání nabídek

Forma podání nabídek

6.5. 2011 do 10:00 hodin
Městský úřad v Kopřivnici
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
(osobně lze nabídku podat na podatelně MěÚ Kopřivnice na výše
uvedené adrese - dveře č. 146)
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Propagační materiály a předměty –
grafické návrhy a tisk v rámci projektu Plánování sociálních služeb v
Kopřivnici – NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „Propagační materiály a předměty – grafické návrhy a
tisk v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Kopřivnici –
NEOTVÍRAT“.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému
datových schránek musí být nabídka ve formátu PDF s podpisem.
Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného
dokumentu.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 20.5.2011. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 20.5.2011.

Hodnotící kritéria

nejnižší nabídková cena včetně DPH

Další požadavky

Práva zadavatele

Přílohy oznámení

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
• Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek
zadávacího řízení a to nejpozději do 5 dnů před koncem lhůty pro
podání nabídek.
• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez
uvedení důvodu.
• Zadavatel požaduje předložit současně s nabídkou návrh smlouvy.
Podmínky smlouvy jsou specifikovány v zadávací dokumentaci
v článku X.
• Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat vyjma ustanovení
jednoznačně daných zadáním a upřesnit její konečné znění.
zadávací dokumentace

Ing. Jana Klímová .
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