CJ MML 119464/22

Písemná zpráva zadavatele
dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“):

„Výběr dodavatele tisku městského periodika Zpravodaj Liberec“
1. Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na
veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002 62 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je tisk a dodání městského periodika Zpravodaj
Liberec. Vydavatelem tohoto periodického časopisu (měsíčníku) je statutární město Liberec.
Zpravodaj Liberec vychází každý měsíc vyjma srpna, tj. 11x ročně, v nákladu 54.200 ks
při standardním rozsahu 24 stran.
Za dobu plnění této zakázky jde celkem o 11 vydání.
Jedná se zejména o tyto služby:
• příprava periodika pro tisk dle zadavatelem dodaných podkladů,
• tisk periodika a
• dodání tiskovin do místa plnění (Pošta 1 Liberec, Pošta 2 Liberec,
radnice).
Maximální doba tisku a dodání je do 3 kalendářních dnů od předání podkladů, přičemž se
třídenní lhůta pro tisk a dodání počítá až od následujícího dne od předání podkladů.
Dodavatelé si mohou dosavadní podobu Zpravodaje Liberec prohlédnout ve formátu „*.pdf“
na internetových stránkách města na adrese: http://www.liberec.cz/zpravodaj/.
Specifikace předmětu zakázky (výtisku):
•
•
•
•
•
•

rozsah 24 stran (může dojít ke změně počtu stran u konkrétního čísla)
ořez 3 stran na 215 x 290 mm (290 mm ve hřbetu) s možností tisku na spad
barevnost 4/4,
kvalita papíru min. 52 g/m2
minimální bělost 80
vazba V1
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Cena sjednaná ve smlouvě
1 248 016 Kč bez DPH (1 372 817,60 Kč s DPH).
2. Použitý druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení v souladu s § 53 zákona.
3. Označení účastníků zadávacího řízení
Nabídka
č.

Účastník

IČ

1.

Regionální vydavatelství
s.r.o.

278 46 717

2.

MAFRA, a.s.

453 13 351

Sídlo

K Žižkovu 282/9, Vysočany, 190 00
Praha 9
Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ
15000

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.
5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich
výběru
Obchodní firma nebo název
Sídlo
IČO

MAFRA, a.s.
Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 15000
453 13 351

V rámci tohoto zadávacího řízení byla základním kritériem hodnocení ekonomická výhodnost
nabídky – zadavatel stanovil tři hodnotící kritéria – celkovou nabídkovou cenu v Kč bez
DPH (váha 70%), Estetickou úroveň a kvalitu výtisku (vzorku) (váha 20 %) a Dobu
dodání v počtu dní (váha 10%). Hodnoceny byly dvě nabídky. Nejvyšší součet bodů získal
účastník č. 2 MAFRA, a.s., který získal 92,5 bodů.
Hodnotící kritérium - Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 70 %
Nabídka
č.

Účastník

IČ

Výše nabídkové
ceny v Kč bez DPH

Počet bodů za dané
kritérium

1.

Regionální
vydavatelství s.r.o.

278 46 717

1 114 297,80

70 bodů

2.

MAFRA, a.s.

453 13 351

1 248 016

62,5 bodů
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Hodnotící kritérium - Estetická úroveň a kvalita výtisku (vzorku) – váha 20 %
Nabídka
č.

Účastník

IČ

Počet bodů za
dané kritérium

1.

Regionální
vydavatelství s.r.o.

278 46 717

16 bodů

2.

MAFRA, a.s.

453 13 351

20 bodů

Hodnotící kritérium - Doba dodání v počtu dní – váha 10 %
Nabídka
č.

Účastník

IČ

Doba dodání
v počtu dní

Počet bodů za dané
kritérium

1.

Regionální
vydavatelství s.r.o.

278 46 717

1 den

4 body

2.

MAFRA, a.s.

453 13 351

0,4 dne

10 bodů

Účastník č. 2, MAFRA, a.s., splnil všechny zákonné náležitosti i požadavky zadavatele.
6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 5., pokud jsou zadavateli známy
Nejsou známi žádní poddodavatelé.
7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním
dialogem, byla-li použita
Nebylo použito.
8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito
Nebylo použito.
9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito
Nebylo použito.

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomu došlo
Zadávací řízení nebylo zrušeno.
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11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity
Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě.
12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li
střet zájmů zjištěn
Střet zájmů nebyl zjištěn.
13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu,
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)
Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

14. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací
dokumentaci)
Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu.

Liberec 26. květen 2022

…………………………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec
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