Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu
„Grafika a tisk Zprávy o činnosti SÚKL 2007“:
A. Podmínky a požadavky na zpracování zakázky
1. Požadavky na předložení nabídky
Nabídka bude předložena v písemné podobě v českém jazyce a bude podepsána oprávněnou
osobou.
Nabídka bude předložena v listinné podobě a bude předložena ve třech stejnopisech
označených jako „originál“ a „kopie“. Stejnopisy se doručují ve společné obálce. Nabídka bude
v úvodu opatřena obsahem s uvedením čísel stránek jednotlivých oddílů (kapitol).
Součástí nabídky je návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče, a případné připomínky k návrhu smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace,
včetně uvedení cen za návrh grafiky Zprávy o činnosti SÚKL 2007 v česko-anglické verzi a
tisk této zprávy v nákladu 200 ks.

2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit se zadávací
dokumentací. V případě pochybností se může na zadavatele obrátit se žádostí o dodatečné
informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena
nejpozději 5 dní před ukončením lhůty pro podávání nabídek.
Požadavky na dodatečné informace je možné zasílat na e-mailovou adresu
vratislav.podzemsky@sukl.cz, kopie posta@sukl.cz .

3. Návrh smlouvy včetně platebních podmínek
Návrh smlouvy je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

4. Specifikace předmětu dodávky
Předmětem plnění je:
1.
grafický design Zprávy o činnosti SÚKL 2007, návrh struktury
2.
zlom textů, předtisková příprava, gramatická korektura, elektronická verze Zprávy o
činnosti SÚKL
3.
tisk Zprávy o činnosti SÚKL v nákladu 200 ks, s možností dotisku

5.

Požadavky zadavatele na řešení
1. Spolupráce poskytovatele s Tiskovým a informačním oddělením SÚKL
2. Tiskové a informační oddělení SÚKL dodá podklady pro Zprávu o činnosti v podobě textů, grafů a schématem organizační struktury SÚKL v české a anglické verzi
3. Poskytovatel navrhne grafický design nejlépe několik verzí, ze kterých si zadavatel vybere
jeden návrh
4. Zpracování Zprávy o činnosti 2007, dle vybraného návrhu
5. tisk v nákladu 200 ks s možností dotisku
6. elektronická verze Zprávy o činnosti SÚKL 2007
7. poskytovatel v nabídce zašle návrh řešení Zprávy o činnosti SÚKL 2007

6. Kritéria výběru:
Zakázka bude vyhodnocena dle těchto kritérií:
•
•
•

nabídková cena
reference
časová flexibilita

60%
20%
20%

B. Lhůty a podmínky realizace dodávky – harmonogram
Termín pro ukončení podávání nabídek: 12. 3. 2008 do 12:00hod.
• Termín pro ukončení podávání nabídek je 12.3.2008 ve 12:00
• Otvírání obálek 12.3.2008 ve 14:00
• Vyhodnocení nabídek – výběr a oslovení agentury do 14.3.2008
• Podpis smlouvy do 19. 3 .2008
Nabídky s označením „Grafika a tisk – NEOTVÍRAT “ zasílejte na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Sekce servisních činností
JUDr. Vratislav Podzemský
Šrobárova 48
Praha 10
100 41
Zadavatel požaduje, aby dodávka byla uskutečněna dle předkládané smlouvy.

C. Další náležitosti
1. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za návrh grafiky Zprávy o činnosti a dále nabídkovou cenu
za tisk Zprávy v nákladu 200 ks.
Nabídková cena bude uvedena v korunách českých v následujícím členění: cena bez daně
z přidané hodnoty (DPH), samostatně sazba DPH a tomu odpovídající částka, nabídková
cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky.
Nabídková cena bude zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací
dokumentací a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Celková cena bude doložena
oceněním jednotlivých položek a musí obsahovat náklady na veškeré náležitosti dodávky tak,
aby byla pevná a nepřekročitelná (např. náklady na dopravu, clo, uvedení do provozu, likvidaci
obalového materiálu, dodání požadované dokumentace, zaškolení obsluhy).
Nabídková cena by měla zahrnovat i správu vytvořených webových stránek v rámci záruční
lhůty.
Nabídková cena uvedená v různých částech nabídky musí být shodná a to včetně DPH.

D. Předpokládaná cena:
-

maximální cena kompletní zakázky 160.000,-Kč včetně DPH

..………………………….
PharmDr. Martin Beneš
ředitel

