Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu
ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále také jen „zákon“)

Časopis Devítka - Doplatek

Název veřejné zakázky:

Zadavatel
Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:

Devátá rozvojová a.s.

IČ:

27944603

Sídlo/Místa podnikání, popř. místo
trvalého pobytu :

Jablonecká 322/70, 19000 Praha 9

Profil zadavatele:

www.devatarozvojova.cz

Osoby oprávněné za zadavatele
jednat:

Mgr. Tomáš Portlík

Telefon, mobil, fax:

+420 720 513 549

E-mail:

portlikt@devatarozvojova.cz

Zadavatel, Devátá rozvojová a.s., si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídek v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na služby na vydavatele a distributora měsíčníku Devítka,
vedené pod názvem „Časopis Devítka - Doplatek“ (dále jen zakázka).
1.

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou vydavatelské služby na zpracování měsíčníku
Devítka. Přesná technická specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací
dokumentaci, která je přílohou této výzvy.
Hlavní předmět (CPV) – 22200000-2 Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny

2.

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je v plném rozsahu přílohou této výzvy. Tato výzva včetně zadávací
dokumentace je dostupná na stránkách zadavatele www.devatarozvojova.cz.

3.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Hodnota veřejné zakázky činí maximálně 1 950 000,- Kč bez DPH. Tato hodnota je
stanovena jako maximální a nesmí být uchazeči v jejich nabídkách překročena.

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 18. 1. 2012 do 12:00 hodin. Místem podání
nabídky je Městská část Praha 9, Sokolovská 324/14, 180 49, Praha 9 (podatelna).
5.

Hodnotící kritérium

Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je celková cena díla bez DPH.
• 100 % Celková cena díla bez DPH
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
6.

Ostatní

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Příloha:
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy
V Praze dne 22. 12. 2011

…………………………………………………………………………………………………..
Mgr. Tomáš Portlík, Předseda představenstva

