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Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

PROPAGAČNÍ MATERIÁL TURISTICKÝ PRŮVODCE LAŠSKOU
BRÁNOU BESKYD

Předmět zakázky

Služba a dodávka. Předmětem zakázky je zhotovení dle ideového
konceptu a dodání dle technické specifikace propagačního materiálu –
TURISTICKÉHO PRŮVODCE LAŠSKOU BRÁNOU BESKYD (dále jen
průvodce), a to včetně grafického designu, tvorby textů, pořízení fotek,
sazby, zalomení, montáže, překladů a ofsetového tisku a dodání
zadavateli.

Datum vyhlášení zakázky

30.06.2011

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Radomíra Michálková, vedoucí oddělení školství, kultury a cestovního
ruchu

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

RNDr. Lukáš FILIP, 556 879 767, lukas.filip@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Viz zadávací dokumentace v příloze tohoto oznámení.

Termín plnění

Nejpozději do 14. 10. 2011

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Vybraný uchazeč je povinen nejpozději před uzavřením smlouvy přeložit
zadavateli příslušné oprávnění k podnikání a výpis z obchodního rejstříku,
pokud je v něm uchazeč zapsán. Oboje v originále nebo úředně ověřené
kopii, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny originálem nebo úředně
ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Lhůta pro podání nabídek

12.07.2011 do 11.30 hod.

Místo pro podání nabídek

Místem pro osobní podání nabídky je podatelna městského úřadu
v Kopřivnici, která se nachází v přízemí budovy radnice na adrese:
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice.
Adresa pro poštovní podání nabídky je: Město Kopřivnice, Štefánikova
1163/12, 742 21 Kopřivnice.

Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu

Forma podání nabídek

Nabídka musí být podána v písemné formě. Na obálce musí být uvedeno
jméno (název) a adresa odesílatele. Vzhledem k náležitostem nabídky
(vzorky předchozích prací) nelze použít elektronické podání doručné
prostřednictvím informačního systému datových schránek.
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce s označením: „Nabídka –
Zhotovení průvodce LBB – NEOTEVÍRAT!“ na adresu zadavatele.

Požadovaný jazyk nabídky

čeština

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 15. 7. 2011. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 22. 7. 2011.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími
kritérii jsou:
nabídková cena – váha 50 %,
ideový návrh (grafické a koncepční řešení) – váha 50 %
Více v zadávací dokumentaci v příloze tohoto oznámení.

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů či výběrové
řízení zrušit.

Práva zadavatele

Zadavatel si vymiňuje právo jednání o návrhu smlouvy.
Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na
výběrovém řízení.

Přílohy oznámení

1) zadávací dokumentace
2) krycí list nabídky
3) vybrané fotografie zadavatele

podpis pověřeného zástupce zadavatele

Digitálně podepsal Ing. Radomíra Michálková
Datum: 30.06.2011 13:35:52 +02:00
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