Severočeská filharmonie Teplice
Mírové nám. 2950, 415 01 Teplice

Vyřizuje/telefon/e-mail: Bc. Pavel Bašus/+420777 890 145/basus.sev.filharmonie@seznam.cz

V Teplicích dne: 4. 8. 2017

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku

„Zajištění tiskových materiálů“
Severočeská filharmonie Teplice Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na „Zajištění tiskových materiálů“.
Typ zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu se Směrnicí Rady města Teplice č. 4/2016, kterou se
stanoví postup Statutárního města Teplice při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením Rady
města č. 0873/16 , na jednání konaném dne 25.11.2016. Veřejná zakázka malého rozsahu, která není
zadávána v režimu zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
Vymezení plnění zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění grafického zpracování a tisku propagačních
materiálů.
Specifikace položek je uvedena v příloze a jedná se o následující položky.
- programy jednotlivých koncertů
- plakáty jednotlivých koncertů
- katalogy koncertních sezon
- katalogy koncertů Festivalu L. van Beethovena
- tisk abonentních vstupenek
- drobné tiskové zakázky – obálky, hlavičkové papíry apod.
Dodací lhůty:

- programy na koncerty: 3 dny
- Plakáty a ostatní materiály: do 14 dnů
- hotové zakázky budou dopraveny do sídla filharmonie

Doba plnění:

Předpokládaný termín dodání zboží dle jednotlivých objednávek – od 11/ 2017
Lhůta plnění: 3 roky
Místo plnění :
Severočeská filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
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Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:
- alespoň kopii výpisu z obchodního rejstříku
- alespoň kopii dokladu o oprávnění podnikat, a to alespoň v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje, že existence živnostenského oprávnění nelze prokázat
živnostenským listem, ale pouze výpisem ze živnostenského rejstříku. Živnostenský list je
průkazný pouze v případě, že je doložen čestným prohlášením, že držitel živnostenského listu
doposud o výpis ze živnostenského rejstříku nepožádal. Pokud dodavatel (nebo jiná osoba, jejímž
prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci) již o výpis ze živnostenského rejstříku požádal,
nelze tuto část kvalifikace živnostenským listem prokázat;
Před uzavřením smlouvy o dílo předloží vybraný dodavatel zadavateli originály nebo ověřené kopie
dokladů o kvalifikaci (pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy).
Technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:
- seznam tiskařských prací poskytnutých jiným subjektům za poslední rok před zahájením
zadávacího řízení.
Seznam tiskařských prací dle tohoto bodu musí obsahovat minimálně:
- identifikaci objednatele;
- kontaktní osobu objednatele včetně telefonického nebo e-mailového kontaktu;
Požadavky na zpracování a obsah nabídky:
- identifikace zájemce
- list s údaji: celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH
- prokázání kvalifikace v pořadí dle této výzvy
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
- prohlášení o počtu listů nabídky podepsané oprávněnou osobou zájemce (listy nabídky
musí být číslovány)
Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
Způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v české měně.
Nabídková cena bude zpracována dle přílohy „Specifikace jednotlivých položek“. Součástí nabídkové
ceny budou náklady na veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo
dočasně k zahájení, provedení, řádnému dokončení a předání a převzetí plnění veřejné zakázky.
Objednatel nebude akceptovat požadavky na navýšení nabídkové ceny v případech, kdy požadované
náklady zhotovitel objektivně mohl při vynaložení odborné péče zahrnout do sjednané ceny za
provedení zakázky v rámci jejího zadání a neučinil tak.

Cena bude stanovena bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH., neplátce DPH uvede cenu
celkem a uvede „nejsem plátce DPH“.
Nabídková cena nesmí překročit roční výši 300 000 Kč včetně DPH, 247 934 Kč bez DPH.
Cena za 3 roky 900 000 včetně DPH, cena bez DPH 743 801 Kč.
Nabídky s cenou nad 300 000 Kč včetně DPH budou vyřazeny, viz příloha „Specifikace jednotlivých
položek“.
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Hodnotící kritérium:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nabídkové
ceny v Kč včetně DPH.
Pořadí nabídek bude stanoveno dle cenových nabídek účastníků zadávacího řízení v Kč
včetně DPH, a to od nejnižší cenové nabídky k nejvyšší.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, který
splní všechny zadávací podmínky a nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.
.
Způsob, místo a termín podání nabídek:
Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu zadavatele. Pro osobní
doručení: do sekretariátu Severočeské filharmonie Teplice, Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 16. 10. 2017 do 10:00 hodin. V případě doručení nabídky
poštou je za okamžik předání považováno datum převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené identifikačními údaji uchazeče, dále
bude nabídka výrazně označená: Veřejná zakázka – „Zajištění tiskových materiálů“ NEOTVÍRAT
Obchodní a platební podmínky:
Fakturace po vyhotovení jednotlivé položky – program, katalog atd. Splatnost faktur 14 dnů.

Údaje o zadavateli
Zadavatel: Severočeská filharmonie Teplice
Zastoupen: Mgr. Romanem Dietzem, ředitelem
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 000 83 283
DIČ: CZ 000 83 283
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Webový portál: http://www.severoceskafilharmonie.cz
Odpovědné osoby ve věcech technických a zadávacích:
Bc. Pavel Bašus, náměstek ředitele SČF, tel.: 777890145, e-mail: basus.sev.filharmonie@seznam.cz
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Roman Dietz, ředitel SČF
kontaktní osoba : Bc. Pavel Bašus
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude přílohou k Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku
Další podmínky:
- zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit,
případně vyjasnit, informace deklarované v nabídce a požádat uchazeče o doplňující
informace
- zadavatel si vyhrazuje právo žádnou z předložených nabídek nevybrat, případně zadávací
řízení na veřejnou zakázku zrušit, a to bez udání důvodu
- při porušení kteréhokoli ustanovení zadání nebo jeho části, bude nabídka vyřazena
- zadavatel nepřiznává uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím
řízení na zakázku
- nabídky nebudou uchazečům vráceny
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Příloha:
Zadávací dokumentace – Specifikace jednotlivých položek

Mgr. Roman Dietz
ředitel Severočeské filharmonie Teplice

Výzva byla konzultována s odd. investic a realizací MgM Teplice dne 28. 8. 2017
Výzva byla schválena radou města Teplice dne 22. 9. 2017 pod číslem jednacím 0667/17
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