
 
 
Název a sídlo zadavatele:  
Česká republika – Český telekomunikační úřad 
se sídlem Praha 9, Sokolovská 219, PSČ 190 00 
IČ: 70 10 69 75 
DIČ: CZ70106975 (není plátcem DPH) 
Zastoupený: PhDr. Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ 
 
 
Věc: Výzva k předložení nabídky  
 
 
1) Předmět plnění zakázky  
Předmětem nabídky je realizace tištěné podoby dokumentu „Výroční zpráva Českého 
telekomunikačního úřadu za rok  2007“ (dále jen „Výroční zpráva“), a to v celkovém počtu 
800 ks. 
 
Požadavky na Výroční zprávu: 

Formát: A4 – naležato 
barevnost: 4/4 
Počet stran obálka – 4 – (gramáž 350 g/m2) 
Počet stran vnitřek – 76 – (gramáž 250 g/m2) 
Vazba V4 
Výsek na obálce – cca 150 x 100 mm  

Parcialni lak na vnitřní obálce – cca 30 % plochy  
Parcialni lak na vnitřních 20 stranách – cca 50 % plochy 
Laminace na obálce 1/0  

Počty kusů – 500 ks česká verze, 300 ks anglická verze  

Stejná grafická podoba jako  Výroční zpráva ČTÚ za rok 2006, 
která je ve formátu pdf uveřejněna na www.ctu.cz 

 
 
 
Uchazeč ve svém návrhu uvede: 
 
I.  Návrh nabídkové ceny za plnění zakázky, která bude rozepsaná v následujících 
položkách:  
 

a) Částka za grafické zpracování české i anglické verze Výroční zprávy, DTP. 
 

b) Částka za tisk Výroční zprávy, sazbu, zlom, korektury v české a anglické verzi. 
 

c) Částka za náklady spojené s dopravou, přípravou a realizací Výroční zprávy. 
  

d) Celková cena. 
 
II.) Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh smlouvy. Součástí návrhu smlouvy bude: 
 

- vymezení předmětu plnění 
- cena plnění v českých korunách (bez i včetně DPH) 
- platební podmínky  
- doba splatnosti faktury nebude kratší 30ti dní od převzetí faktury zadavatelem 
- zálohy zadavatel neposkytuje 



 
 

- smluvní pokuta pro případ, že se vybraný uchazeč dostane do prodlení s plněním 
předmětu této zakázky nebo její části  

 
Veškeré finanční částky budou uvedeny v českých korunách, vždy v členění bez a včetně 
DPH. 
 
III. Návrh lhůty pro splnění zakázky. Tato lhůta nebude delší než 2 měsíce od objednávky. 
 

 

 
2)  Údaje pro podání nabídky:
 
Úplnou nabídku je možno podat osobně do podatelny Českého telekomunikačního úřadu, na 
adrese Praha 9, Sokolovská 219, a to v pracovních dnech v úředních hodinách (pondělí a 
středa 7:45–17:00, úterý a čtvrtek 7:45–16:15, pátek 7:45–14:45 Lhůta pro podání nabídek 
končí dne 25. června 2008 ve 12:00 hodin 
Uchazeč může podat svou nabídku rovněž doporučeně poštou na adresu Český 
telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025,  a to tak, aby byla do konce 
lhůty pro podání nabídek  doručena, tj, do 25. června 2008 do 12:00 hod. V případě 
doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou 
zadavatele. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nese plně uchazeč. 
Uchazeči musí zaslat nebo podat nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu 
označeném nápisem a názvem: 
 
„Nabídka – NEOTVÍRAT“ „Výroční zpráva ČTÚ 2007“ 
 
Obálka či obal musí být uzavřeny a opatřeny razítkem případně podpisem uchazeče a 
vhodným způsobem zajištěny proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace 
při poštovní přepravě. 
 
Nabídka bude odevzdána v listinné nebo v elektronické formě (formáty doc, pdf, xls, ppt, jpg, 
tiff). 
 
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokumentů bude zpracována v českém jazyce. 
 
K nabídkám doručeným po stanovené lhůtě se nebude přihlížet. 

3) Výzva k předložení nabídky ani další postup zadavatele se neřídí zák. č. 137/2006, o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 
4) Kritéria hodnocení nabídky 
 

Kritéria hodnocení nabídky jsou následující:  

 

Kritérium váha 

Cena 60 % 

Termín splnění zakázky 30 % 

Kvalita nabídky 10 % 

 

 



 
 
5) Ostatní 
 
ČTÚ může zrušit zadávání zakázky malého rozsahu kdykoliv v průběhu zadávání, a to i 
bez udání důvodu.  
 
ČTÚ si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy a neuzavřít tak smlouvu s žádným 
uchazečem. 
 
ČTÚ si vyhrazuje právo měnit podmínky zadání, a to nejdéle do konce lhůty stanovené 
pro podávání nabídek. 
 
ČTÚ nehradí uchazečům žádné náklady vzniklé a spojené s podáním jejich nabídky.  
 
ČTÚ si vyhrazuje právo nevrátit uchazeči předloženou nabídku. 
 
Otvírání obálek s nabídkami proběhne v sídle zadavatele dne 26. června 2008.  
 
Vítězný návrh bude vyhlášen nejpozději 2. července 2008.  
 
                                                                                   
 
Za zadavatele (jméno a funkce): 
     Ing. Dana Makrlíková 
                                                          Český telekomunikační úřad 
                                                          Sokolovská 219 
                                                          Praha 9 
                                                          e-mail:makrlikovad@ctu.cz 
                                                          mobil: 733 625 364 
 

 
 


	 

