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POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ  

NA TISKAŘSKÉ SLUŽBY 

1. Identifikace poptávkového řízení  

Název poptávkového řízení  Tisk publikaci a plakátu na projekt Metamorfózy 
městského plánovaní : Negrelliho viadukt  

Předmět poptávkového řízení Tisk publikaci na projekt     

2. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele: 
Centre forCentralEuropeanArchitecture, spolek  
 

Sídlo zadavatele: U Půjčovny 4 
Jméno osoby oprávněné 
jednat jménem zadavatele: 
 Telefon: 
 Email adresa: 

Ing.arch. Igor Kovačević PhD. 

603810083 
kovacevic@ccea.cz 

IČ zadavatele: 26546370 

DIČ zadavatele: CZ26546370 
Jméno kontaktní osoby 
zadavatele ve věci této PŘ: 
 Telefon: 
 Email adresa: 

Ing.arch.František Novotný  

222222521 

urbanity@ccea.cz 

3. Základní informace o poptávkovém řízeni  

Popis předmětu poptávkového 
řízení  

Výběr dodavatelů tiskovin a publikaci CCEA v rámci 
projektu Metamorfózy městského plánovaní: Negrelliho 
viadukt, jmenovitě Brožura k symposium 120 kusu, 
plakat k symposium 100 kusu, publikace Metamorfózy 
městského plánovací: Negrelliho viadukt 2000 kusu a 
Katalog k výstavě 150 kusu. 

Předpokládaná hodnota PŘ 
v Kč : 

396,537,- Kč včetně DPH 

Zadávací lhůta: 
(doba kdy je dodavatel vázán nabídkou) 10 dni 

Lhůta pro podání nabídek: 19.09.2016 do:12:00 
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Místo pro podání nabídek:  CCEA, U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1 

Termín otevírání obálek: 19.09.2016 od 14:00 

Místo pro otevírání obálek: CCEA, U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1 
 

                                                     

Zadání poptávkového řízení 

  

1. I.          Název zakázky 

Výběr dodavatelů tiskovin a publikaci CCEA v rámci projektu Metamorfózy 
městského plánovaní: Negrelliho viadukt.  Projekt je financován z programu 
Švýcarsko-České Spolupráce. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 396,537,- Kč včetně DPH. 

Podrobný popis požadovaných prací, dodávek a služeb v rámci plnění veřejné 
zakázky je specifikován pro jednotlivé části veřejné zakázky v příloze Kalkulační 
tabulka, které jsou součástí této zadávací dokumentace. 

  

II.       Předmět, specifikace 

Dodávání vybraných tiskovin a publikaci CCEA v rámci projektu Metamorfózy 
městského plánovaní : Negrelliho viadukt. 

Kalkulaci prosím vypracujte do přiložených Excelových tabulek„Kalkulační 
list“ podle následujících technických specifikací  

1. Brožura k sympozium vytištěna k datu 29.09.2016 data k dispozici 28.09.2016 

Formát: A4  papír  křída 110 g/m2, minimálně 300 DPI, 120 kusu 

2. Plakat k symposiumvytištěn k datu 16.09.2016 data k dispozici 15.09.2016 

FormátA1, Papír:křída 110 g/m2,minimálně 300 DPI, 100 kusu 

3. Tisk publikace vytištěna k datu 30.09.2016 

Formát: 210 x 270 mm, Počet listu: 150, Barva: 5/5 CMYK a Pantone Black 
5,Papír: Biotop 3 120 g/m2 .Barevnost obálky: 5/5 CMYK a Pantone Black 5, 
Papír obálka: křída 140 g/m2, lamino lesk, Vevnitř vložené strany, celkem 16, na 
papíře: křída 140 g/m2, lamino lesk , Vazba: V2 PUR, Náklad: 2000 kusu  
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4. Tisk katalogu výstavy  

Formát: A4  Počet listu: 75, Barva: 5/5 CMYKPapír:křída120 g/m2, Obálka: křída 
140 g/m2 Vazba:otevřenániťová vazba, Náklad: 150 kusu 

III.     Doba plnění 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 19. 09. 2016 do 30. 09.2016. 

  

IV.    Nabídková cena 

1. Nabídková cena za výrobu tiskovin (tj. cena po celou dobu plnění) bude 
zpracována jako cena maximální a nepřekročitelná za provedení úplné 
zakázky. 

2. Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě dle kalkulačního listu. 
3. Zadavatel požaduje pro účely zadávacího řízení zpracování nabídkové ceny 

jako ceny za kompletní dodávku pro každou část veřejné zakázky samostatně. 
Nabídková cena musí vycházet ze zadavatelem určeného předmětu plnění 
veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním 
předmětu veřejné zakázky. 

4. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu tak, uvede samostatně nabídkové ceny pro 
každou konkrétní část veřejné zakázky. 

5. Nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny „nejvýše přípustné“ a musí v nich 
být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu 
veřejné zakázky. 

6. Nabídka, jejíž nabídková cena by překročila předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky, je nabídkou nepřijatelnou a bude z dalšího průběhu zadávacího 
řízení vyřazena. 

  V. Kvalifikačnípředpoklady 

Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v zadávacím řízení splnění 
těchto požadavků: 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad uchazeč předloží v prosté kopii, v okamžiku 
podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců. 

Technické kvalifikační předpoklady: 

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží seznam 
minimálně tří významných obdobných DTP zakázek, realizovaných uchazečem 
v posledních 5 letech. 
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VI. Kritéria hodnocení nabídky 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky 
nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH za položky 1 až 4 VŘ (tabulky Kalkulační 
list), a splnění terminu dodaní uvedeného u jednotlivých položek. 

Výše výsledné nabídkové ceny včetně DPH za celkový rozsah plnění zakázky. 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od 
uchazeče. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož 
nabídka bude mít nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH. 

VII. Doručování nabídek (termín, místo) 

Nabídky se podávají pouze písemnou formou v UZAVŘENÉ OBÁLCE na adresu: 
Center forCentralEuropeanArchitecture spolek, U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1– 
k rukám ředitele nebo osobně na vrátnici na stejné adrese – NEJPOZDĚJI DO 19. 
09. 2016 

 Obálka bude označena nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Dodavatel tiskovin na 
projekt Metamorfózy městského plánovaní: Negrelliho viadukt - NEOTVÍRAT“ a 
adresou sídla, místa podnikání uchazeče. 

  

VIII.               Další podmínky zadavatele 

1. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 
2. Každý uchazeč je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce. 
3. CCEA si vyhrazuje právo žádnou z nabídek nevybrat. 
4. CCEA nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – 

využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). 
Zadavatel nabízí částečné protiplnění formou poskytnutí vstupenek, využití 
reklamních možností na platformách zadavatele a další služby. 

5. Uchazeč není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním 
splatné peněžité pohledávky. 

6. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prací i po uzavření poptávkového 
řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky. 

7. Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č. 
137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

8. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí pro 
každou část veřejné zakázky obsahovat závazný návrh smlouvy podepsaný 
statutárním zástupcem dodavatele, nebo jím zplnomocněnou osobou (včetně 
příslušné plné moci). A návrh v elektronické podobě na CD. 
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IX.    Osoba zajišťující zakázku za CCEA 

Ing.arch. František Novotný ,  e-mail: urbanity@ccea.cz 

tel.: +420 222222521 

  

X.       Další zveřejnění zakázky 

Výběrové řízení bude zveřejněno na webu CCEA www.ccea.cz od 9. 09. 2016. do 
19.09.2016. 2016. 

  

Místo, datum 

V Praze dne 9. 9. 2016 

Ing.arch. Igor Kovačević PhD. - ředitel 

Center forCentralEuropenaArchitecture 

 

 


