Město Česká Třebová

VÝZVA
k předložení nabídky na spolupráci při vydání
Ročenky Českotřebovsko pro rok 2020, 2021 a 2022,
v návaznosti na usnesení Rady města Česká Třebová č. 956 ze dne 02.09.2019

č.j. MUCT/24550/2019/KAT/VPA/2397.

Město Česká Třebová si Vás dovoluje požádat o vypracování cenové nabídky na kompletní
zpracování „Ročenky Českotřebovsko“ pro rok 2020, 2021 a 2022 s tím, že se nejedná
o postup podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu a při jejím zadání bude postupováno dle
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017.
1. Zadavatel
Název:
Zastoupené:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný k jednání:

Město Česká Třebová
Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
Staré náměstí 78, Česká Třebová, 560 02
00278653
CZ278633
465 500 111
KB a.s. Česká Třebová
826611/0100
Ing. Věra Pirklová

2. Předmět plnění
Kompletní zpracování „Ročenky Českotřebovsko“ včetně zajištění vytištění
a distribuce do všech domácností ve správním obvodu města Česká Třebová.
Specifikace:
 Formát A5,
 Barevný obal na křídovém papíře,
 Minimální rozsah 100 stran,
 Minimální náklad 9.200 výtisků,

 Obsah ročenky,
 Kalendář na příslušný kalendářní rok,
 Informace o městě Česká Třebová a jednotlivých obcích ve správním obvodu
ORP Česká Třebová včetně všech kontaktů,
 Významná výročí osobností města v příslušném kalendářním roce,
 Přehled všech dosavadních držitelů ceny města KOHOUT,
 Přehled všech čestných občanů města,
 Přehled významných událostí v České Třebové, které byly realizovány
v uplynulém kalendářním roce
 Informace o složení Zastupitelstva města Česká Třebová a dalších orgánů,
 Organizační členění Městského úřadu Česká Třebová včetně všech kontaktů,
 Seznam platných obecně závazných vyhlášek a nařízení rady města,
 Úplné znění obecně závazných vyhlášek a nařízení rady města vydaných
v předchozím kalendářním roce,
 Výše správních poplatků,
 Ordinační hodiny lékařů včetně telefonického spojení,
 Základní informace o spolcích, sportovních oddílech, kulturních organizacích a
jiných zájmových sdruženích,
 Důležitá telefonní čísla,
 Telefonní seznam firem a podnikatelů ve správním obvodu Města Česká
Třebová (jedno telefonní číslo bude uvedeno zdarma) získaný z veřejně
přístupných zdrojů,
 Jízdní řády (železniční i autobusový),
 Další zajímavé informace dle zvážení zpracovatele,
Důležité údaje:

Ročenka může obsahovat reklamu firem a podnikatelů.
Informace o Městě Česká Třebová dodá zadavatel

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku je stanovena na
225.000,- Kč bez DPH.
4. Doba a místo plnění
Ročenka bude distribuována do všech domácností správního obvodu města Česká
Třebová nejpozději do 29.02.2020.

Požadavky na obsah, formu a způsob zpracování nabídky
Kriteria hodnocení:
Pro vyhodnocení nezávazných cenových nabídek jsou stanovena následující
hodnotící kritéria k posouzení ekonomické výhodnosti nezávazných cenových
nabídek:
Celková výše požadované spoluúčasti

Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny:
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka zájemce, který nabídne v odpovídajícím
rozsahu, požadované kvalitě a způsobu zpracování nejnižší požadavek na
dofinancování Ročenky Českotřebovsko pro příslušný kalendářní rok.
Způsob financování bude upraven formou smlouvy o spolupráci.
Název a sídlo zadavatele:
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová

Tel: 465 500 111, 465 500 113
Fax: 465 531 159
kontaktní osoba: Ing. Věra Pirklová

Nabídka bude vložena ve dvojím vyhotovení do zapečetěné obálky (na uzavření opatřené
razítkem zpracovatele), dále bude na obálce uveden název zpracovatele, který nabídku podává
a obálka bude výrazně označena nápisem:

ROČENKA - NEOTVÍRAT

Lhůta, termín a místo předání nabídky
Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do dne 31.10.2019 do 14:00 hodin. Uchazeči
mohou svoje nabídky doručit v průběhu lhůty doporučeně poštou na adresu Městského úřadu
v České Třebové nebo osobně do podatelny městského úřadu.
Ostatní podmínky



Náklady spojené s vypracováním a předáním nabídky nebudou zadavatelem
hrazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu.

V České Třebové 05.09.2019

.

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

