MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
STAROSTKA
Váš dopis zn.

Č.j.
Systémové číslo VZ:
P19V00000013

Vyřizuje/linka
Bc. Loučka,
tel.: 234 683 520

Datum
28.3.2019

Výzva k podání nabídek
Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá
k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby dle § 26, zadanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“):
„Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava
jednotlivých vydání“
1 Identifikační údaje zadavatele
Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy
IČO: 00231223, DIČ: CZ00231223
Oprávněná osoba za zadavatele jednat: Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17
Kontaktní osoby zadavatele:
Bc. Petr Loučka, tel.: 234 683 520, e-mail: Petr.Loucka@Praha17.cz
Ing. Libuše Slezáková, tel.: 234 683 295, e-mail: Libuse.Slezakova@Praha17.cz
2 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Část 1: a) Návrh grafické podoby tištěného časopisu Řepská 17
b) Grafický návrh podoby webových stránek časopisu Řepská 17
Část 2: Grafické zpracování, DTP práce a příprava HTML obsahu pro web, pro jednotlivá
vydání časopisu Řepská 17 po dobu trvání smlouvy se zadavatelem.
Předmětem veřejné zakázky je předtisková úprava, grafické zpracování, finální úprava
fotografií, zalomení textu, jazyková korektura a tisk časopisu, vč. dopravy do sídla
zadavatele. Podklady pro objednatele budou zasílány elektronicky (ve formátu Word,
Excel), fotodokumentace (ve formátu JPEG, PDF). Korektury budou dodávány
elektronickou cestou (ve formátu PDF Viewer), dokončovací práce při osobní návštěvě
redaktora v grafickém studiu (maximální dojezdová vzdálenost do redakce – 60 minut,
MHD, nebo návštěva grafika u redaktora (s vlastním PC vybavením) v sídle zadavatele
v případě delší dojezdové vzdálenosti.
Městská část Praha 17, Úřad městské části, Žalanského 291/12b, 163 02, Praha 6 – Řepy
Tel. 234 683 111, e-mail: podatelna@Praha17.cz

Časopis je vydáván 11x ročně (1x měsíčně s výjimkou jednoho měsíce v roce, kdy nebude
číslo vydáno), nákladem 12 000 ks/měsíčně, formát A4, rozsah 32 stran (28+4, tj. 4 strany
obálky + 28 vnitřních listů), celobarevný tisk - 4/4, materiál: papír 80 gr LWC, knihařské
zpracování: vazba V 1, balení výtisků do folie v počtu 50 – 100ks v balíku.
Klasifikace veřejné zakázky CPV:
22212000-9 Periodika
79821000-5 Dokončovací tiskařské práce
79822000-2 Sazečské práce
79822500-7 Služby v oblasti grafického designu
79823000-9 Služby v oblasti tisku a jeho doručování
3 Předpokládaný termín realizace zakázky
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
První realizovaný tisk – červencové číslo 2019, zpracování v červnu 2019
Účastník předloží výrobní HMG dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací
dokumentaci. Tento HMG bude přílohou smlouvy o dílo.
4 Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele:
https://zakazky.repy.cz/
Název akce:
„Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava
jednotlivých vydání“
5 Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy k podání
nabídek na profilu zadavatele.
Konec lhůty pro podání nabídek:
Datum:
16.4.2019

Hodina: do 10:00 hod.

Nabídky budou podány písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK, který je dostupný na adrese: https://zakazky.repy.cz/, detail zakázky:
https://zakazky.repy.cz/contract_display_199.html
Podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě je nepřípustné.
Místo pro podání vzorků:
Vzorky budou podány ve lhůtě pro podání nabídek na podatelně Úřadu Městské části Praha
17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy v úředních hodinách to je
Po, St: 7:30 – 17:30 hod., Út, Čt.: 7:30 – 15:00 hod, Pá: 7:30 – 12:30 hod., nebo poštou na
adresu úřadu.
Vzorky budou podány v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
a zpáteční adresou účastníka:
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Veřejná zakázka:
„Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava
jednotlivých vydání“
NEOTEVÍRAT
6 Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání se koná
Datum: 16.4.2019

Hodina: v 10:15 hod.

Místo: Zasedací místnost Úřadu Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b,
163 02 Praha 6 – Řepy, 1. patro.
7 Požadavky na prokázání kvalifikace
Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 až 3 zákona, prokáže účastník
• v rozsahu dle § 75 dost. 1 písm. a) až f)
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona, prokáže účastník
• Výpis z obchodního rejstříku, je-li do něho zapsán
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 zákona, prokáže účastník
• Doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Doklady prokazující základní způsobilost dodavatele podle § 74 a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíce přede dnem podání nabídky.
Ekonomická kvalifikace dle § 78 odst. 1 zákona, prokáže účastník
Předložení čestného prohlášení o minimálním ročním obratu dosaženým dodavatelem
s ohledem na předmět veřejné zakázky v min. výši bez DPH 1,5 mil. Kč a to za
3 bezprostředně předcházející účetní období.
Technická kvalifikace dle § 79 zákona, prokáže účastník
• odst. 2 písm. b) seznam významných zakázek poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele, minimálně 3 zakázky, každá o objemu min. 0,5 mil. Kč bez DPH
• odst. 2 písm. i) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele a počtu
vedoucích zaměstnanců dodavatele za poslední tři roky
• odst. 2 písm. k) vzorek výtisku dle bodu 15 této výzvy
• odst. 2 písm. d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci – minimálně jeden člen týmu
dodavatele podílející se na realizaci zakázky má odpovídající vzdělání v oboru
grafického designu (Vyšší odborné nebo VŠ vzdělání v oboru grafický design).
Zadavatel je v odůvodněných případech oprávněn namísto odpovídajícího vzdělání
člena týmu dodavatele uznat praxi člena týmu v oboru grafického designu v délce
alespoň 10 let. V nabídce bude předložen doklad o vzdělání, případně profesní
životopis, ze kterého bude zřejmé, že člen týmu dodavatele má zkušenosti z poskytování
obdobných služeb.
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Kvalifikace se v nabídce prokazuje v souladu s § 53 odst. 4 zákona, a to doklady v kopiích,
popř. může být nahrazena čestným prohlášením.
8 Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
• dle § 105 odst. 1 zákona – účastník ve své nabídce vyspecifikuje části veřejné zakázky,
které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a uvede identifikační údaje
každého poddodavatele. Současně musí být dodrženo ustanovení § 105 odst. 3
• vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, předloží na výzvu dle § 122
odst. 3 zákona originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci
9 Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 dost. 1 zákona
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Kritérium 1: Kvalita zpracování grafické podoby časopisu – 50 %
Kritérium 2: Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH – 30 %
Kritérium 3: Kvalita zpracování návrhu homepage časopisu – 10 %
Kritérium 4: Doba dodání od předání podkladů – 10 %
9.1

Kritérium č. 1 Kvalita zpracování grafické podoby časopisu
bude hodnoceno v rámci kvality a míry naplnění jednotlivých částí požadovaných a
vymezených zadavatelem v této výzvě a bude hodnoceno formou bodově ohodnocených
níže uvedených subkritérií, které budou odpovídat níže uvedené specifikaci. Vzhledem ke
skutečnosti, že výše uvedené dílčí hodnotící kritérium nelze vyjádřit číselně, sestaví
hodnotící komise v každém subkritériu uvedeném níže pořadí nabídek od nejvhodnější k
nejméně vhodné vč. podrobného slovního hodnocení míry naplnění jednotlivých dílčích
subkritérií.
• Subkritérium Kreativní návrhy titulní strany. Jako nejvhodnější bude hodnoceno
takové zpracování návrhů titulní strany, které bude jedinečným a nápaditým
způsobem komunikovat zvolené téma titulní strany v návaznosti na povinné prvky.
• Subkritérium Přehlednost, čitelnost, atraktivita. Jako výhodnější bude hodnoceno
takové zpracování časopisu, které bude přehledné (dobře rozlišené rubriky, struktura
a význam textů na stránce), které bude dobře čitelné a které bude odpovídat
soudobým trendům v typografii a grafickém designu.
• Subkritérium Funkčnost, aplikovatelnost. Jako výhodnější bude hodnoceno takové
zpracování časopisu, ve kterém budou jednotlivé typy stran vycházet z logicky
navržených stránkových šablon a ve kterém bude možné jednotlivé prvky
stránkových šablon snadno vzájemně kombinovat.
Hodnotící kritérium č. 1 bude hodnoceno níže uvedeným způsobem:
Hodnotící komise v rámci každého subkritéria sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k
nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů.
Každé následující nabídce přiřadí hodnotící komise takové bodové ohodnocení, které
vyjadřuje míru splnění každého subkritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Celkový počet bodů dosažených ze všech subkritérií v rámci jednoho dílčího kritéria bude
vydělen počtem subkritérií v rámci daného kritéria.
Nabídce, která v daném hodnotícím kritériu získá nejvíce bodů, přiřadí hodnotící komise
100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje
míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Hodnocená nabídka tedy získá
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě
nejvhodnější nabídky.
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Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení
nabídek dle výše uvedeného postupu vynásobí příslušnou procentuální vahou daného
kritéria.
9.2

Kritérium č. 2 Výše nabídkové ceny
V rámci tohoto kritéria dodavatel předloží celkovou nabídkovou cenu pro část 1 a část 2
veřejné zakázky zpracovanou ve smyslu požadavků této výzvy. Hodnotící kritérium č. 2
bude hodnoceno následovně. Hodnotí se celková souhrnná cena v Kč bez DPH v součtu za
obě části veřejné zakázky. Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body (stupnice
1–100), přičemž nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou dle
vzorce:
100 ∗

𝑁𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑝ř𝑒𝑑𝑙𝑜ž𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎
= 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů
𝑁𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦

Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.
9.3

Kritérium č. 3 Kvalita zpracování návrhu homepage časopisu
Toto kritérium bude hodnoceno v rámci kvality a míry naplnění jednotlivých částí
požadovaných a vymezených zadavatelem v této výzvě a bude bodově hodnocena dle níže
uvedené specifikace. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené dílčí hodnotící kritérium
nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně
vhodné vč. podrobného slovního hodnocení míry naplnění tohoto dílčího kritéria.
Zadavatel v rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnotit funkčnost a přehlednost homepage
časopisu a její provázanost se vzhledem časopisu. Jako výhodnější bude hodnoceno takové
zpracování homepage časopisu, které pomocí jasně definovaných prvků demonstruje
příslušnost k tištenému časopisu. Zároveň bude kladně hodnoceno takové řešení, které
umožní jednoduchou přehlednost na všech typech specifikovaných zařízení (responzivní
design).
Hodnotící kritérium č. 3 bude hodnoceno níže uvedeným způsobem:
Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí
nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové
ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení
nabídek dle výše uvedeného postupu vynásobí příslušnou procentuální vahou daného
kritéria.

9.4

Kritérium č. 4 Doba dodání od předání podkladů
Hodnotící kritérium č. 4 bude hodnoceno následovně. Hodnotí se celkový čas dodávky od
okamžiku předání podkladů. Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body
(stupnice 1–100), přičemž nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejkratší dobou dodání.
Získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria.

10 Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, je 3 měsíce od konce lhůty pro
podání nabídek.
11 Obchodní podmínky vč. platebních
Obchodní podmínky jsou blíže specifikovány v závazném návrhu smlouvy.
Návrh smlouvy, který je přílohou výzvy musí účastník respektovat v nabídce.
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Dodavatel předá vytištěný náklad zpravodaje vždy předposlední den předchozího měsíce
(nejpozději poslední den předchozího měsíce), např. červnové vydání 30 května (31.
května). Připadne-li poslední den v měsíci na víkend nebo svátek, pak dodavatel předá
zpravodaj nejpozději poslední pracovní den před tímto víkendem nebo svátkem. Objednatel
předá první podklady pro zpracování inzertní části časopisu 11. den v měsíci, podklady pro
informační část časopisu 15. den v měsíci. V případě, že tyto dny připadnou na víkend nebo
svátek, platí následující pracovní den. Expedice tisku + doprava předposlední (maximálně
poslední) den v měsíci. Připadne-li tento den na víkend nebo svátek, pak platí předcházející
pracovní den.
Smluvní pokuty
Smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s dodávkou tisku.
Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši 0,05 % za každý den
prodlení.
Dodavatel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím osobám.
Dodavatel je povinen po celou dobu plnění předmětu SoD být pojištěn. Dodavatel předloží
před podpisem smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli
a třetím osobám, minimální pojistná částka je 0,5 mil. Kč.
Zadavatel si vyhrazuje právo, že zhotovitel nemůže postoupit práva k realizaci díla třetí
osobě.
Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky dodavatelů nesli dodavatelé podávající
společnou nabídku zodpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.
Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy, měsíční fakturace po předání vytištěného nákladu
zpravodaje.
Splatnost faktur 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla zadavatele.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 zákona.
12 Technické podmínky
Technické podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
13 Variantní řešení
Zadavatel připouští variantní řešení, jejichž cílem je vybrat nejvhodnější řešení předmětu
plnění veřejné zakázky malého rozsahu (části 1) z pohledu zadavatele, resp. z pohledu
hodnotících kritérií.
Dodavatel může v rámci své nabídky doložit maximálně 3 varianty návrhu s tím, že každá
z předložených variant dodavatelem musí splňovat požadavky stanovené touto výzvou.
Dodavatel dokumenty požadované touto výzvou dokládá v rámci své nabídky pouze jednou.
14 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována vyplněním výkazu, bude stanovena cena za 1 měsíc a dále
cena za 1 rok. Cena bude uvedena bez DPH, DPH, cena celkem vč. DPH.
DPH bude účtováno v druhé snížené sazbě, která činní 10%
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Nabídková cena je maximálně přípustná a nepřekročitelná.
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 53 odst. 5 zákona uveřejnit oznámení
o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo vysvětlení zadávací dokumentace, případně související
dokumenty uveřejnit na profilu zadavatele a to nejméně 4 pracovní dny před skončením
lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost
o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před lhůtou pro uveřejnění
vysvětlení zadávací dokumentace na profilu.
15 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídky budou zpracovány v českém jazyce.
Nabídka bude obsahovat:
• krycí list nabídky
• seznam s očíslováním stránek
• doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka
• prokázání splnění kvalifikace – viz bod 7 výzvy
• základní způsobilost
• profesní způsobilost
• ekonomickou způsobilost
• technická způsobilost
• jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky – viz bod 7 výzvy
• oceněný výkaz
• harmonogram prací
• vzorek výtisku
• Uchazeč v rámci nabídky předloží v papírové podobě (maketa 1:1) a v elektronické
podobě (časopis v PDF, web HTML či PSD) následující návrhy:
• Titulní strany s logem a tématem dle vlastního námětu podle inspirace z archivu
čísel na www.repy.cz (minimálně 2 motivy obálky)
• dvojstranu s hlavním tématem (Sportovní centrum Řepy)
• stranu s minimálně 4 kratšími aktualitami z kultury/sportu/společnosti
• stranu s kulturním přehledem
• návrh homepage webu časopisu (vytištěný + nepovinně jako HTML model
v elektronické podobě)
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