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Výzva  
k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu 

  
Obec Dolní Branná, Dolní Branná 256, 543 62 Dolní Branná 
IČ:   00 27 77 38 
DIČ:  
 
zastoupená starostou obce panem Liborem Čvančarou  
jako veřejný zadavatel vyzývá tímto k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem: 
 

„Publikace – Dolní Branná“ 
 

Ve smyslu ust. zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
se pro toto řízení zákon o veřejných zakázkách nepoužije. 
 
1) Druh a předmět veřejné zakázky: 

Druh: veřejná zakázka na službu 
Předmět: tisk knihy ,,Dolní Branná“ 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na službu. Předmětem plnění jsou 
tiskařské služby. Dodavatel je povinen provést během přípravy finálního tisku nátisk 
požadovaných stran pro odsouhlasení náhledu zadavatelem, tento nátisk bude použit 
pro případná pozdější jednání o kvalitě tisku.  

 
Provedení: velikost knižního bloku  204 x 284 mm, přesah obálky přes knižní blok 3 
mm, 320 stran. Tisk 4/4 + 1/1 matný disperzní lak, papír 135 gr KM, předsádky 
s potiskem 4/4 - 140 gr bezdřevý ofset.  Vazba V8 šitá s přebalem, do plátna + ražba 
hřbetu, kulatý hřbet s potiskem a bílý kapitálek. Přebal 150 gr KL s tiskem 4/0 + 
laminopotah lesklý 1/0. 

 
Náklad: 1500 ks 

 
Jazyková mutace: ČJ 
 

2) Doba plnění veřejné zakázky: 
Předpokládaný termín plnění: září 2019 
 

3) Lhůta a místo pro podání nabídek : 
    Lhůta pro podání nabídek:  do    19.7.2019   do  12:00  hod.   
    Místo pro podání nabídek: -  poštou na adresu zadavatele 

-  osobně na podatelně zadavatele  

Kontaktní místo:         -  Obecní úřad Dolní Branná,  

                                              543 62 Dolní Branná 256                                       
Kontaktní osoba pro         -  Mgr. Roman Reil,                      
veřejnou zakázku            roman.reil@seznam.cz           
 
Sdělení o výsledku zadání veřejné zakázky zadavatel oznámí všem uchazečům 
písemně nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí. 
 

4) Obsah a forma nabídky: 
 Nabídka musí obsahovat: 

- údaje o dodavateli 
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu   
      odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (v originální nebo ověřené kopii) 
-     výčet činností obdobných tomuto zadání  
-     celková nabídnutá cena uvedená v Kč bez DPH a s DPH 
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-     délka záruky 
- termín provedení prací 
      
Nabídka bude provedena:  
v písemném vyhotovení v českém jazyce a podepsána osobou oprávněnou jednat  
jménem uchazeče. Nabídku uchazeč předloží písemně v uzavřené obálce označené 
,,Publikace – Dolní Branná – neotvírat“  s uvedením názvu a adresy uchazeče. 
             

5) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: 
Zadavatel požaduje uvedení maximální ceny za kompletní a řádné provedení díla. 
Konstrukce ceny bude obsahovat všechny práce potřebné k zajištění plnění díla.  

 
6) Kritéria hodnocení nabídek: 

1. Cena 
2. Kvalita práce tiskárny, včetně vazeb 
3. Možnost spolupráce grafika a redaktora při tvorbě knihy přímo v tiskárně 
 
 

 
7) Informace o termínu otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami se koná dne 19.7.2019 ve 13 hodin v budově 
Obecního úřadu v Dolní Branné. 
Uchazeč dává podáním nabídky souhlas se zveřejněním jeho identifikačních údajů 
a nabídkové ceny na shora uvedenou zakázku.  

 
8) Další podmínky soutěže 

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit 
podmínky soutěže. 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení veřejné zakázky bez uvedení důvodu nebo 
odmítnout nabídky, zejména pokud cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou 
pro zadavatele akceptovatelné. 
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

 Zadavatel neposkytuje zálohy na plnění díla 
Uchazeč dává podáním nabídky souhlas s případným zveřejněním údajů z jeho 
nabídky v rozsahu identifikace uchazeče a nabídkové ceny. 
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě podání nabídky je svým 
návrhem vázán po dobu 120 dnů ode dne následujícího po termínu pro podání 
nabídek na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu. 
 

 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou 
hodnoceny, do 10 pracovních dnů od rozhodnutí.  
 
 
 
 
 
V Dolní Branné  27. června 2019                    Libor Čvančara  v.r. 
                                                                                     starosta obce  

 


