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Výzva k podání nabídek 

Město Pilníkov (dále jen zadavatel) si Vás, jako dodavatele dovoluje vyzvat k podání 

nabídky v rámci níže uvedené poptávky.  

Poptávka je jednou z interních procedur Města Pilníkov pro výběr dodavatele 

veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než 2 mil. Kč u veřejných zakázek 

na dodávky nebo služby. Poptávka není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

Název projektu: Publikace k 500. výročí města Pilníkov 

Název zakázky: Pilníkov – 500 let města 

Předmět zakázky: Zajištění obsahu publikace, zajištění 

fotografické dokumentace, grafické zpracování, 

sazba, zlom, autorské a jazykové korektury, tisk 

a vazba 

Datum vyhlášení zakázky: 18.2.2013 

Název/ obchodní firma zadavatele Město Pilníkov 

Sídlo zadavatele: Náměstí 36, 542 42 Pilníkov 

Osoba oprávněná jednat jménem 

zadavatele, včetně kontaktních údajů 

(telefon a emailová adresa) 

Jiří Haken, starosta 

499 898 921, 603 558 852 

starosta@pilnikov.cz 

IČ zadavatele: 00278190 

DIČ zadavatele:   CZ00278190 

Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Haken, starosta 

Lhůta pro podávání nabídek 

(data zahájení a ukončení příjmu, vč.času) 

Příjem je možný od počátku vyhlášení, termín 

ukončení je stanovena 25.2.2013, 12:00 hodin 

na podatelnu MěU, Náměstí 36, 542 42 

Pilníkov, nebo elektronicky na 

starosta@pilnikov.cz 

Popis předmětu zakázky: Parametry pro publikaci: 

- formát A4 (210 x 291) 

- vazba V8 , hřbet rovný, kapitálek bílý 

- potah 135g lesklá křída, zušlechtěno 

laminem 1/0 lesk 

- rozsah vnitřního bloku 136 tiskových 

stran, 135g lesklá křída 4/4 CMYK 

- předsádka bílá – 135g bezdřevý ofset 

- zajištění obsahu publikace v oblastech 

(přírodní poměry, dějiny obce, rozvoj 

průmyslu a občanské společnosti, 1. 

republika, 2. světová válka, budování 

socialismu, současnost, turistika, rodáci, 

ikonografie, Pilníkov v literatuře, 

resumé (2 strany – NJ, AJ, PJ) 

- psané texty celkem v rozsahu  cca  140 

normostran  

- fotografické práce v rozsahu 50 

fotografií během roku 2013 

- skenování podkladů cca 200 fotografií a 

předloh 
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Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:  

Typ zakázky: Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

Lhůta a místo dodání 

(zpracování zakázky) časový harmonogram 

plnění/ doba trvání zakázky 

Zakázka bude předána osobně, na adrese: 

Náměstí 36, Pilníkov nejpozději 20.3.2014 

Konzultace grafického vzhledu duben – srpen 

2013. Tisk do 15.2.2014. 

Při nedodržení termínu tisku a dodání 

kompletní zakázky si objednatel vyhrazuje 

právo předat grafický zpracovaný materiál jiné 

firmě k tisku zakázky. 

Místa dodání/ převzetí nabídky: Náměstí 36, 542 42 Pilníkov – podatelna. 

Nabídky je možné poslat i elektronicky na 

adresu starosta@pilnikov.cz. 

Hodnotící kritéria: - nabídková cena heuristické přípravy       

– 20% 

- nabídková cena za přípravu a psaní textů 

(cena za normostranu 1800 znaků)          

– 20% 

- nabídková cena autorských a 

jazykových korektur a nabídková cena 

prací odpovědného redaktora     – 10% 

- nabídková cena za grafické zpracování 

publikace a za sazbu a zlom  – 20% 

- nabídková cena za fotografické práce     

- 5% 

- nabídková cena za tisk a vazbu   – 25% 

Požadavky na prokázání splnění základní 

a profesní kvalifikace dodavatele: 

Dodavatel předloží: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

- doklad o oprávnění k podnikání podle 

právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu poptávky, 

zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licence 

- prohlášení o splnění základních  

kvalifikačních předpokladů a to formou 

čestného prohlášení     

 

Požadavek na uvedení kontaktní osoby 

uchazeče: 

Uchazeč uvede ve své nabídce kontaktní osobu 

ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou 

adresu. 

Požadavek na písemnou formu nabídky 

(včetně požadavků na písemné zpracování 

smlouvy dodavatelem) 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné 

formě v českém jazyce. Požadavek na písemnou 

formu je považován za splněný tehdy, pokud je 

nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat 

jménem uchazeče. Součástí nabídky uchazeče 

je také návrh smlouvy. 
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Dodavatel předloží: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je 

v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

- doklad o oprávnění k podnikání podle 

právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu poptávky, 

zejména doklad prokazující příslušné 

živnostenské oprávnění či licence  

- prohlášení o splnění základních 

kvalifikačních předpokladů čestným 

prohlášením s textem: 

Uchazeč prohlašuje, že: 

 vůči majetku uchazeče neprobíhá 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh 

nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující nebo že není 

v likvidaci, 

 uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny 

daňové nedoplatky, 

 statutární orgán uchazeč nebo každý člen 

statutárního orgánu, nebyl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin související 

s předmětem podnikání, nebo pro trestný čin 

hospodářský či trestný čin proti majetku, 

 uchazeč nebyl v posledních třech letech 

disciplinárně potrestán podle zvláštních 

předpisů upravujících výkon odborné 

činnosti, pokud tato činnost souvisí 

s předmětem poptávkového řízení, 

 uchazeč nemá splatný nedoplatek na 

pojistném a na penále na veřejné zdravotní 

pojištění  nebo na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení, 

 uchazeč nenaplnil skutkovou podstatu 

jednání nekalé soutěže formou podplácení 

podle zvláštního právního předpisu, 

- uchazeč není veden v rejstříku osob se 

zákazem plnění veřejných zakázek. 

-  

(Dodavatel předloží doklady prokazující splnění 

profesních kvalifikačních předpokladů v prosté 

kopii a neskenováním dokumentů ve formě 

elektronické nabídky). 
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Obálka s nabídkou bude označena nápisem 

„NEOTVÍRAT“. 

Požadavek na zpracování nabídky a 

způsob zpracování nabídkové ceny 

Strukturovaná cena prací bez DPH dle 

požadavku: 

- nabídková cena heuristické přípravy 

- příprava a psaní textů (cena za 

normostranu 1800 znaků) 

- nabídková cena autorských a 

jazykových korektur a nabídková cena 

prací odpovědného redaktora 

- nabídková cena za grafické zpracování 

publikace a za  sazbu a zlom 

- nabídková cena za fotografické práce 

      -     nabídková cena za tisk a vazbu 

Dále pak celková cena bez DPH a DPH 

Další podmínky pro plnění zakázky: Uchazeči mohou podat nabídku na celý obsah 

zadání. Podání nabídky pouze na jednu z částí 

poptávky objednavatel nepřipouští a taková 

nabídka nebude hodnocena. 

Zhotovitel provede 5x za dobu přípravy 

materiálů osobní konzultaci na místě 

objednatele v rozsahu minimálně 60 minut. 

 

Podmínky poskytnutí zadávací 

dokumentace 

Objednatel dodá zhotoviteli část fotografických 

materiálů, mapové podklady, kroniky a vlastní 

archiválie a to po uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem. 

Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo: 

- poptávku zrušit do doby rozhodnutí o 

výběru nejvýhodnější nabídky 

- nevracet podané nabídky 

- neposkytovat náhradu nákladů, které 

uchazeč vynaložil na účast v poptávce 

- upřesnit a doplnit konečné znění 

smlouvy, předložené uchazečem 

v nabídce, před jejím podpisem  

  

  

 


