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Výzva 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VE ŘEJNOU ZAKÁZKU 

 

s názvem 

 

„Dodávka propagačních předmětů“ 
  

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách) 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
 

Vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky. 

 

 

Zadavatel 
 
Název:  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 
IČ: 008 45 451 
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Kopcová, pracovních prezentace a vztahů k veřejnosti 
Telefon:                    +420 599 442 812 
E-mail:                     bkopcova@moap.ostrava.cz  
 
(dále jen „zadavatel“) 
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Výzva 

1. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání propagačních předmětů, včetně zpracování korektur potisku, 
potisku propagačních předmětů, balení a distribuce těchto předmětů do místa plnění veřejné zakázky 
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci. 

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je  300 000,- Kč bez DPH. 
 
3. Lhůta a místo pro podání nabídky 

Nabídky budou odevzdány zadavateli poštou na adresu Úřad městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, nebo osobně na podatelnu v sídle zadavatele. 
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa, případně v případě doručení poštou je za okamžik předání 
považováno převzetí zásilky adresátem. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.05.2019 v 08:00 hod. 

4. Hodnotící kritéria  

Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle dílčích hodnotících kritérií: 
 

a) výše nabídkové ceny bez DPH – cena celkem za všechny propagační předměty – váha 80% 
 

b) kvalita nabídnutých vzorků – váha 20% 
 
 

Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. 

5. Podání nabídky 

Nabídka a veškeré její součásti budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě.  

Nabídka bude podána v 1 originále. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 

6. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele http://vz-moap.ostrava.cz/ dnem 24.04.2019 a bude 
přístupná po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. 

 
V Ostravě dne 23.04.2019 

  
 
       
Mgr. Leona Večeřová 
tajemnice  


