
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Výzva k podání nabídek

Název zadávacího řízení: Tisk propagačních materiálů

Předmět zakázky (služba, dodávka 
nebo stavební práce):

služba

Název programu: BG FNNO

Název sub-projektu:
Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné 
zemědělské praxe

Registrační číslo sub-projektu: 73-BG-058 

Název / obchodní firma 
zadavatele:

Česká společnost ornitologická

Sídlo zadavatele: Na Bělidle 252/34

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele, její telefon a e-
mailová adresa:

Mgr. Zdeněk Vermouzek, 773380285, verm@birdlife.cz

IČ zadavatele: 49629549

DIČ zadavatele: CZ49629549

Kontaktní osoba zadavatele ve 
věci zakázky, její telefon a e-
mailová adresa:

Ing. Václav Zámečník, t. 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz

Datum vyhlášení zadávacího 
řízení:

24. dubna 2015

Lhůta pro podávání nabídek: 11. května 2015 do 10:00

Místo pro podávání nabídek:
Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 
Praha 5

Popis předmětu zakázky:

1. Určující příručka:
Ofset
Formát A5 (148x210 mm)
rozsah 4+60
barevnost 4/4 CMYK
materiál 400 + 170 KL
Povrchová úprava LAMINO LESK OBOUSTRANNÉ
Kroužková vazba s roztečí oček 2/1" (2 otvory na palec) nebo 
odpovídající stránkovému rozsahu a gramáži zadání. Barva 
bílá nebo stříbrná.
Listy jsou otočné o 360°, vazba je nerozebíratelná.
náklad 3000 ks

2. Samolepka do auta
Ofset 



Formát 100x150 mm
Ploter
Materiál 7leté Autofolie Oracal 751 - černá, vyloupané, 
překryté přenosovou fólií
300 ks

3. Samolepka A6 
Ploter
Formát A6 (105x148 mm)
Barevnost 4/0 CMYK
Materiál Muflon split 160 g 
Povrchová úprava lamino lesk 1/0 
Náklad 4x1000 ks - 4 druhy á 1000 ks

4. Plakát 
Formát A4
Barevnost 4/0 CMYK
Materiál 200 g KL
Povrchová úprava lamino lesk 1/0
Náklad 20 ks (digitální tisk)

Předpokládaná hodnota zakázky 
v Kč (bez DPH):

177 800,- Kč

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky:

Tisk materiálů do 10 pracovních dnů od dodání grafického 
podkladu, nejpozději do 20. června.

Kritéria hodnocení nabídek:

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je 
nejnižší nabídková cena.
2. Hodnocena bude cena v Kč bez DPH
3. Komise stanoví pořadí podle výše nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele:

Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v originále/ověřené 
kopii, nebo prosté kopii tyto dokumenty:

∙ čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti 
vůči veřejné správě (originál/ověřená kopie),

∙ výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm 
uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
(originál/ověřená kopie, prostá kopie),

∙ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci (originál/ověřená kopie, prostá kopie),

Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci 
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. 

Požadavky na zpracování a 
doručení nabídky:

1. Dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět 
veřejné zakázky.
2. Zadavatel vylučuje variantní nabídku.
3. Nabídka bude předložena písemně v jedné kopii.
4. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
5. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by 
mohly uvést zadavatele v omyl.



6. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené 
názvem zadávacího řízení.
7. Na obálce bude uvedeno NEOTEVÍRAT.
8. Na obálce bude uvedena adresa dodavatele.
9. Nabídka bude obsahovat tyto části:
9.1. obsah (doporučeno)
9.2. identifikační a kontaktní údaje uchazeče
9.3. cenovou nabídku ve struktuře dílčí plnění bez DPH, DPH a 
cenu s DPH/cena za dílo celkem bez DPH, DPH a cenu s DPH
9.4. návrh smlouvy vč. příloh
9.5. doklady prokazující splnění požadované kvalifikace
dodavatele 
9.6. podpis nabídky (pozn. nabídka bude podepsána osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče)

Požadovaný jazyk nabídky: Čeština

Ostatní ustanovení:

Nabídky doručené po konci lhůty k předkládání nabídek 
nebudou hodnoceny a budou neotevřené zaslány zpět 
uchazeči.

Součástí obchodních podmínek musí být ustanovení, že
dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly sub-projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
10 let.

Podpis osoby oprávněné jednat 
jménem Zadavatele a razítko
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