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Město Moravská Třebová 

Výzva k podání nabídky na tisk Moravskotřebovského zpravodaje 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

„Tisk Moravskotřebovského zpravodaje“ 

   

Zadavatel:  

Město Moravská Třebová, Nám. T. G. Masaryka č. 29/32, 571 01 Moravská Třebová   

 

Odbor pověřený výkonem zadavatelských činností:    

OOObbbooorrr   kkkaaannnccceeelllááářřř   ssstttaaarrrooossstttyyy   aaa   tttaaajjjeeemmmnnníííkkkaaa   

MMMěěěÚÚÚ   MMMooorrraaavvvssskkkááá    TTTřřřeeebbbooovvvááá  
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Město Moravská Třebová, zastoupené odborem kancelář starosty a tajemníka (dále 
jen zadavatel) vyzývá uchazeče k předložení nabídky na zakázku: 
„Tisk Moravskotřebovského zpravodaje“ dle zadaných parametrů. 
 

I. Předmět zakázky: 
 
Zhotovitel se zavazuje provést tisk Moravskotřebovského zpravodaje dle zadaných 
parametrů:   

 

Periodicita: měsíčník 

Náklad: 5 900 ks 

Počet stran: 20 stran 

Barevné provedení: Celobarevný tisk  

Papír: Papír 80g LWC Extra fine lesk 

Doba zpracování: 5 dnů (od zaslání grafických podkladů po dodání na poštu v 
Moravské Třebové) 

Vazba: bez vazby 

Grafika: bez grafiky  
Smlouva: roční smlouva s případným prodloužením  
 
 
Předmětem zakázky je provedení všech prací a dodávek, které jsou k řádné a 
kvalitní realizaci zakázky třeba a které by zhotovitel podle svých znalostí vědět měl. 

Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena 
konečná, maximální a nepřekročitelná. 

 

II.  Podklady pro zpracování nabídkové ceny 

Podklady pro zpracování nabídky budou předány, pokud si je zájemce vyžádá u 
kontaktní osoby, kterou je Mgr. Václav Dokoupil (mluvčí města) – tel: 737045783, 
461 353 139, vdokoupil@mtrebova.cz .  

 

III. Kriteria hodnocení a podmínky 
 
Kriteriem hodnocení bude cena, která bude zpracována jako maximální bez DPH.  

Vyhodnocení bude provedeno dle nejvýhodnější nabídky. 
 

IV. Požadavky na obsah nabídky 

Nabídka uchazeče musí obsahovat: 

 

a) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů k zakázce 

b) Návrh smlouvy o dílo na dobu jeden rok s možností případného prodloužení 
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c) Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis 

z obchodního rejstříku, živnostenský list) 

 

 
 

V. Doručování nabídek 

Datum a hodina pro předložení nabídek: do 11. 03. 2019 do 10:00 hodin. 

Adresa pro zasílání nabídek: Město Moravská Třebová, Podatelna, ul. Olomoucká 
2, 571 01 Moravská Třebová. 

Nabídky se podávají písemně v zalepené obálce označené Neotvírat – výběrové 
řízení „Tisk Moravskotřebovského zpravodaje“. 

 

VI. Další podmínky zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje: 

- Odmítnout všechny předložené nabídky a výzvu zrušit. 

- Upravit podmínky výzvy, rozsah zakázky redukovat. 

- Odmítnout nabídku, která byla doručena po lhůtě uvedené v bodě V. 

 

Podané nabídky se nevracejí, uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených 
s podáním nabídky. 

 

V Moravské Třebové dne 25. 02. 2019 

                                

                                                     JUDr. Jana Zemánková 

Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
(výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list). 

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
k zakázce 

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo 

 

 


