č.j.: 889/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Rada městské části

USNESENÍ
č. 727
ze dne 12.12.2011
k provedení koncesního řízení „Poskytování
s vydáváním Radničních novin Prahy 3“

služeb

spojených

Rada městské části

I.

bere na vědomí
1. předpokládaný časový harmonogram průběhu koncesního řízení „Poskytování služeb
spojených s vydáváním Radničních novin Prahy 3“, který je přílohou tohoto usnesení

II.

schvaluje
1. kvalifikační dokumentaci ke koncesnímu řízení „Poskytování služeb spojených s
vydáváním Radničních novin Prahy 3“, která je přílohou tohoto usnesení.

III.

jmenuje
1. členy komise pro posouzení kvalifikace s tím, že tato komise bude zároveň plnit funkci
komise pro otevírání obálek s žádostí o účast:
členové náhradníci
Ing. Pavel Sladkovský Mgr. Jiří Matušek
Tomáš Kalousek Ing. Josef Heller, MBA
Ing. Petr Fišer Ing. Lenka Sajfrtová
Ing. Martina Křešťáková PhDr. Eva Hájková
Bohumil Cirek Mgr. Eva Zídková
2. členy komise hodnotící s tím, že tato komise bude zároveň plnit funkci komise pro
otevírání obálek s nabídkami:
členové náhradníci
Ing. Pavel Sladkovský Mgr. Jiří Matušek
Tomáš Kalousek Ing. Josef Heller, MBA
Ing. Martina Křešťáková PhDr. Eva Hájková
Bohumil Cirek Mgr. Eva Zídková

Ing. Pavel Sladkovský
zástupce starosty městské části

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části
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PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM KONCESNÍHO ŘÍZENÍ
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„Poskytování služeb spojených s vydáváním Radničních novin Prahy 311
Násfedujfcf Harmonogram popisuje proces výběru dodavatele v souladu s koncesním zákonem a zákonem o vefejných zakázkách.
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1.

Úvodní část - zadání (mandát)

o.

;:s
('li

a) uzavření smlouvy s Organizátorem, před ání nezbytných podkladů

.....

08/2011

Zadavatel

Ano

N

.......
('.)

b) bližší specifikace obsahu a podmínek projektu; upřesnění a
dopracování Harmonogramu; stanovení p ředpokládané hodnoty
předmětu koncesní smlouvy a předpokládaného přfjmu budoucfho

12/2011

Zad.

Org.

Ano

12/2011

Zad.

Org.

Ano

koncesionáře;

2.

Zpracování

kvalifikační

dokumentace

návrhu kvalifikační dokumentace a souvisejících
dokumentů, zejména
~ zpracování návrhu kvalifikačních předpokladů a dílčích
hodnotrclch kritérií
~ zpracování návrhu
obsahu formuláře (oznámení) pro
informačnl systém o veřejných zakázkách
~ stanovení dalších podmínek řízení
možnost zrušení koncesního řízen í
nedojede k omezení počtu dodavatelů, kteří prokázali
kvalifikaci, pro případné jednání o nabídkách

a) zpracování

-

N

o

Příloha č.1 usnesení č.727 ze dne 12.12.2011 - příloha

b) schválení

kvalifikační

dokumentace

12/2011

Zadavatel

Ne

3.
Oznámení o zahájení koncesního řízení - výzva neomezenému počtu dodavatelů k podáni žádosti o účast
v koncesním řízeni a k prokázání splnění požadované kvalifikace {včetně oznámení o jednání s kvalifikovanými
dodavateli)
a}

oznámení o zahájení koncesního řízení; odeslání
oznámení o koncesním řízení (formulář) k uveřejnění v informačním
systému (včetně dílčích kriterií pro hodnoceni nabídek a jejich váhy)
uveřejn ění

b) uveřejnění na webových stránkách zadavatele (resp. E~ZAK)

4.

5.

Běh lhůty

12/2011

Zad.

Org.

Ne

12/2011

Zad.

Org.

Ne

pro doručení žádosti o účast v koncesním řízení (min. 52 dní))

a) poskytnutí kvalifikační dokumentace, odpovídání na dotazy uchazečů
ke kvalifikační dokumentaci

11/2011 03/2012

Organizátor

Ne

b) příjem žádostí o účast v koncesním řízení

11/2011 03/2012

Organizátor

Ne

c) zpracováni koncesní dokumentace včetně návrhu koncesní smlouvy

03/2012

Organizátor

Ne

d) odsouhlasení koncesní dokumentace a návrhu koncesní smlouvy

03/2012

Zadavatel

Ne

vyloučení těch uchazečů , kteří

04/2012

Zadavatel

Ne

b) rozhodnutí zadavatele o tom, kteří z dodavatelů se kvalifikovali, a

04/2012

Zadavatel

Ne

Posouzení splnění kvalifikace
a} posuzování kvalifikace uch azečů, příp.
řádně neprokázali splnění kvalifikace

2
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kterým bude zaslána výzva k podání nabídek

6.

Výzva k podání nabídek všem kvalifikovaným dodavatelům
a) odeslání výzvy včetně koncesní dokumentace (a návrhu koncesní
smlouvy); koncesní dokumentace bude obsahovat podrobný popis
dalšího postupu (zejm. podrobný popis případného způsobu jednání o
nabídkách)

05/2012

Organizátor

Ne

05-07/2012

Organizátor

Ne

05-07/2012

Organizátor

Ne

a) otevírání obálek s nabídkami

07/2012

Zadavatel

Ne

b) vypracováni protokolu o výsledku p ředběžného hodnocení nabídek
před jednáním o nabídkách

07/2012

Zadavatel

Ne

7.
Běh lhůty pro podání nabídek (40 dnů)

a) odpovídání na dotazy dodavatelů ke koncesní dokumentaci
b)

8.

9.

příjem

a evidence obálek s nabídkami

Posouzení nabídek a jejich

předběžné

hodnocení

Výzva všem dodavatelům, kteří řádně podali nabídku, k účasti na prvním jednání -- v případě, že se Zadavatel
rozhodne o nabídkách dále jednat
a) písemná výzva k jednání všem dodavatelům, kteří vyhověli
podmínkám koncesní dokumentace (bude jednáno s každým
dodavatelem zvlášť):

07/2012

Organizátor

Ne

3
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10.

11.

Jednání se všemi dodavateli (jednotlivě)- v případě, že se Zadavatel rozhodne o nabídkách dále jednat
a) zpracování protokolu o jednáních

07/2012

Zadavatel

Ne

b) stanovení pořadí těch dodavate l ů, kteří písemně potvrdí připravenost
akceptovat projednané podmínky zadavatele

07/2012

Zadavatel

Ne

c) zpracování protokolu o konečném výsledku hodnocení nabídek na
základě jednání

07/2012

Zadavatel

Ne

Výzva dodavateli, který se umístil na 1. místě, k předložení upraveného a závazného návrhu koncesní smlouvy
a}

přijeti

upraveného návrhu
stanovené lhůtě; např. 7 dnů)

08/2012

Zadavatel

Ne

b} případně stanovení dodatečné lhůty k úpravě či doplnění návrhu
koncesní smlouvy (soulad s výsledky proběhnuvšfch jednán~

08/2012

Zadavatel

Ne

případná výzva k předložení upraveného návrhu koncesní smlouvy
dodavateli, který se umístil na 2. místě (v případě , že první dodavatel
odmítne uzavřít koncesní smlouvu za podmínek, jež odpovídají
výsledkům jednánf)

08/2012

Zadavatel

Ne

konce.sní

smlouvy

(v

zadavatelem

c)

12.

zaslání protokolu o předběžném hodnocení

Rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení neúpl ných a nepřij atelných nabídek, námitky
a) rozhodnutí zadavatele o výběru n ejvh od n ější nabídky (včetně
rozhodnutí o vyloučení neúplných a nepřijatelných nabídek a
doporučení uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem)

0812012

Zadavatel

Ne

4
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b) oznámení
~

uchazečům

0812012

Organizátor

Ne

08-09/2012

Zadavatel

Ne

09/2012

Organizátor

Ne

09/2012

Zadavatel

Ne

doručen[

oznámení o výběru koncesionáře uchazečům
~ vrácení nabídek došlých po uplynuti lhůty
)'- sdělení rozhodnutí o vyloučení neúplných nabídek a
nepřijatelných nabídek
}.>- příjem, evidence námitek proti rozhodnutí o vyloučen í z účasti
v koncesním řízení a námitek proti rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, vypracování návrhů rozhodnutí o
námitkách a odeslání zadavateli ke schválení
c) rozhodnutí o námitkách

13.

Schválení koncesní smlouvy a její uzavření s vítězným dodavatelem

a) vypracování finálního

znění

smlouvy

b) schválení uzavření koncesní smlouvy s vítězným
zastupitelstvem MČ Praha 3
c) vydání stanoviska Ministerstvem financí

dodavatelem

d) uzavření (podpis) smlouvy s dodavatelem s předpokládanou účinností
smlouvy od 03/2013

14.

Uveřejnění

09/2012

Zad .

Org ..

Ne

10/2012

Zadavatel

Ne

11/2012

Organizátor

Ne

11/2012

Zadavatel

Ne

výsledku koncesního řízení

a) zpracování a zajištění uveřejnění v rejstříku koncesních smluv
Ministerstva pro místní rozvoj;
b) uveřejnění výsledku řízeni na internetových stránkách zadavatele
(vyvěšení na úřední desce).

5
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KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE
ke koncesnímu

řízení

realizovanému dle ustanovení § 7 odst. 5 písm. a) zák. č. 139/2006 Sb., o
koncesních smlouvách a koncesním řízení, v platném zněnf (dále jen „koncesní
zákon" nebo „KZ')

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „Kvalifikačni dokumentace") je zpracována
dle ustanovení § 7 odst. 3 KZ za obdobného využití ustanoveni § 50 odst. 2 a§ 44
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění („zákon o veřejných
zakázkách" nebo „ZVZ') a je souborem podrobných požadavků , dokumentů, údajů a
technických a jiných podmínek Zadavatele nezbytných k podání žádosti o účast
v koncesním řízení a k prokázání splnění požadované kvalifikace (dále jen „Žádost') .

REGISí E RED OFFICE: s.JI T E 1703 17/FOFFICET OWER,CONVENTION PLAZA, 1 H ARBOUR RO WANCH A l,HONG KONG
COM PANY NUM BER: 1196596
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1.

Základní údaje o koncesním řízení
~ZadavateJ (Koncedent):

Městská část Praha 3
Havličkovo nám. 700/9

~

~·

130 85 Praha 3
IČO: 00063517
DIČ: CZ0006351 7
Jednajfcf: Ing. Vladislava Hujová,
starostka
Kontaktní osoba: Ing. Křešťáková
Martina, vedoucí odboru vnějších
vztahů

Telefon: 222 116 374e-mail:
martinakr@praha3.cz
č. účtu: 36011-2000781379/0800 česká
spořitelna

a.s.

dál ·en „Zadavatel'.
EXCELLENT WIDE INDUSTRIAL LIMITED
· - organizační složka v Praze
Palác Anděl, Radlická 1c/3185

150 00 Praha 5
IČO: 28995465
DIČ: CZ2B995465

Jednající: JUDr. Josef Bartoš, vedoucí
orga nizačn í složky
Kontaktní osoba: JUDr. Josef Bartoš

e-mail: projects.prague3@ewil.info

dál ·en „Pověřená osoba''.
Koncese (koncesní smlouva) na služby
zadávaná v koncesním řízeni dle § 7
odst. 5 písm. a) KZ (dále jen
„koncese".
•:s pecifikace předmětu ka,nces.n~
Poskytování
služeb
spojených
-~mlouvy (nái'e v předmětu koncese): ·': s vydáváním Radničních novin Prahy 3.
~

1;.··

··

CPV 22210000-5 - Noviny
CPV - 79821100-6 - Korektorské služby
CPV - 79824000-6 - Tiska řské a
distribučni služby
CPV - 79823000-9 - Služby v oblasti
tisku a jeho doručováni
CPV -

79961000-8

-

Fotografické

REG ISTERED OFFICE:SUITE 170017/FOFFICE iOWER.CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR RD WANCHAl.HONGKONG
COM PANY N UM BER: 1196596
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· 1O let (s předpokládanou účinností
koncesní smlouvy od 01. 04. 2013 a
s jejím predpokládaným ukončením dne
. 31. 03. 2023.
~ 63.100.000,- Kč (53.400.000,- Kč
· · vyjádřeno v NPV) (Součet plateb, které
koncesionář obdrž! od zadavatele za
celou koncesní dobu .
~w;~.:i} 83.300.000,- Kč (70.500.000,- Kč
· vyjádřeno v NPV) (Součet plateb, které
koncesionář obdrží od zadavatele plus
za inzerci/reklamu za celou koncesní
dobu .
e
Právnl otázky týkající se koncesnfho
~~:·~~; řízeni a koncese, které nejsou v této
-~ff.~ Kvalifikační
dokumentaci
výslovně
·.~lfl~~'$ upraveny,
se
řídí
příslušnými
· ·~ -;..t'; ustanoveními KZ a 'ZVZ a budou dále
„ upraveny v Koncesní dokumentaci a
·......·.ft Výz~~ k podání nabídek po ukončení
'·

.1

":" ~~· kval1f1kace.

05. 03. 2012do12 h.

REGIST ERED OFFICE: Sl.JI T E 170317/F OFFICE T OWER,CONVENTION PL AZA, 1 HARBOURRO WANCH Al,HON GKONG
COMPANYNUMBER:1196596
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2.

Důvody

2.1.

vypsání koncesního
Veřejná

služba

* 't Jt

:13" fJl J~ ~

řízení

Městské části

Praha 3

Městská část Praha 3 (dále jen „MČ Praha 3") v současné době již několik let pečuje
o informování svých občanů prostřednictv lm neustále se rozvijejicfch Radničních
Novin Prahy 3 (dále jen „Novin"), ke kterým se přidaly i internetové stránky MČ
Praha 3. Protože MČ Praha 3 se snaží svým občanům poskytovat kvalitní službu, je
rozhodnuta nadále kvalitu jí vydávaných Novin zlepšovat. K tomu nepochybně v prvni
fázi patří zhodnocení současného zajištěni výroby Novin tak, jak Zadavatel již učinil ,
a ve fázi druhé zajištění optimálních podmínek budoucího poskytování této služby ve
stejné nebo lepší kvalitě, avšak za ekonomicky výhodnějších podmínek tak, aby se
občanům dostávalo kvalitní služby při zachováni účelnosti a hospodárnosti využívání
majetku územním samosprávným celkem.

Vydávání periodik, kterými Radniční Noviny Prahy 3 bezesporu jsou, spadá do
oblasti práva občanů na informace, a to zejména na informace o dění ve věcech
veřejných. Systematické zajišťování pr<íva na informace občanům příslušného
územně samosprávného celku je tak považováno za součást veřejné služby.
územně samosprávné celky mohou vydávání periodik řešit vlastními silami, nebo tzv.
formou outsourcingu, při kterém je tvorba obsahové stránky periodika, a potažmo i
výroba a distribuce, svěřena jednomu nebo více externím subjektům.
V případě, že územně samosprávný celek zvolí cestu vydáváni periodika formou
outsourcingu, jedná se o pověření jiného subjektu zajištěním veřejné služby.
Pověření jiného subjektu zaj ištěním veřejné služby je možné realizovat pouze
v souladu s příslušnými předpisy upravujicimi oblast veřejného zadáváni, veřejné
podpory a hospodaření s veřejnými prostředky.
Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS") ve svém článku 17 kromě práva
na svobodu projevu a práva na informace zaručuje také povinnost orgánů územní
samosprávy přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Z článku 17
LZPS vychází zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přfstupu k informacím, v platném
znění, ve svém ustanovení § 2 odst. 1, podle kterého jsou povinnými subjekty, které
mají povinnost poskytovat informace vztahujicl se k jejich působnosti, státní orgány,
územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Městská část je tedy
povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb. k tomu, aby informovala své
občany o činnosti vykonávané v rámci své působnosti.
Dalším LZPS zaručeným právem je právo občanů podílet se na správě vec1
veřejných. Podle ust. § 2 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v
platném znění, hlavnf město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů; při plněnf svých úkolů chránf též veřejný zájem
vyjádfený v zákonech a jiných právnfch předpisech.

Při vydávání Novin je MČ Praha 3 povinna naplnit podmínky stanovené zákonem č.
zněn í (dále jen .tiskový

46/2000 Sb., tiskový zákon, a to vždy v jeho platném
zákon").

REGtSíERED OFFI CE: SJIT E 170317/F OFFICE TOWER,CONVENTION PL AZA, 1 HARBOUR RD WANCHAl,HONGKONG
COM PANY NUM BER: 1196596
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úpravy tiskového zákona je vymezeni některých práv a povinností
vydavatelů a dalšfch fyzických a právnických osob v souvislosti s vydávánim
periodického tisku na území české republ iky. Periodickým tiskem jsou dle vymezení
zákona noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným
obsahovým zaměřenim a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním
roce. Noviny vydávané Zadavatelem jsou měslčnlkem; protože splňuji podmínku
vydávání nejméně dvakrát v kalendářním roce a naplňují obsah definice vydávání
Novin, jsou periodickým tiskem.
Za vydavatele je považována fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává
periodický tisk; vydávání perio dického tisku je činnost vydavatele, při které na svůj
účet a na svou odpovědnost zajišťuje obsah, vydáni a veřejné šiření tisku. Veřejným
šířením periodického tisku právnickou osobou se pak rozum! jeho zpřlstupněnl
předem individuálně neurčenému okruhu osob. Ve smyslu tiskového zákona
vydavatelem je a bude MČ Praha 3.
Předmětem

Vydáváni Novin rovněž zahrnuje z velké části dobrovolnou službu veřejnosti jdoucí
nad rámec zákonné informačni povinnosti. Tato služba v podobě vydávání Novin
přináší občanům kvalitnější informování o možnostech kulturního, s polečen ského,
sportovnfho a jiného vyžití na územi MČ Praha 3 a snaží se přiblížit všem občanům
MČ Praha 3 dění v jejich bydlišti a umožnit jim zapojení se do činnosti konaných
Zadavatelem pro občany.
Vydávání kvalitních Novin umožní MČ Praha 3 zejména:
• lepší informováni jejích občanů o činnosti MČ Prahy 3;
• lepší informování občanů o celkovém děnl na území MČ Prahy 3;
• obča n ům a firmám inzerovat či propagovat jejich čin nost.

3.

Definice
Pro účely této kvalifikační dokumentace se pod následujlcími pojmy rozumí:
Výroba Novin - nehmotná a hmotná výroba Novin
Nehmotná výroby Novin při přípravě vstupů (člá nk ů,
činnosti

část

výroby Novin spočívající v duševnf tvůrči činnosti
inzerce apod.), ed ita~ní činno st i, fotog rafické činno sti a

grafické

Hmotná výroba Novin -

část

výroby Novin zahrnující tisk a distribuci

Dodavatel - fyzická nebo právnická osoba nabízející své služby nezbytné pro
tohoto koncesního řízení

splnění předmětu
Koncesionář
nejvýhodnější,

- vybraný dodavatel, jehož nabídka byla
a se kterým byla uzavřena koncesní smlouva

vyhodnocena jako

REGISTERED OFFI CE:SUI TE 170317fF OFFICE TOWER,CONVENTION PL AZA, 1 HARBOUR RD WANCHAl.HONGKONG
COMPANY NUMBER: 1196596

Příloha č.1 usnesení č.727 ze dne 12.12.2011 - příloha

Excel I ent Wide lndust rial Limit ed

1$"*~:t~FR~~
Zadavatel - subjekt, který zadává veřejnou zakázku a naplňuje definici podle
ustanovení§ 2 KZ; Zadavatelem tohoto koncesního řízen[ je MČ Praha 3.

4.

Vymezení
4.1.

předmětu

koncesního

řízení

Obecné vymezení předmětu koncesního

řízení

MČ Praha 3 se z výše uvedených důvodů rozhodla zajistit výrobu Novin na svém
území novým koncesionářem , vybraným v souladu s aktuálními předpisy práva
veřejného zadávání. Byla vypracována „Analýza ekonomických, organizačnich a
právních vztahů pro výběr dodavatele služeb spojených s vydáváním „ Radničních
novin Prahy 3", z jejíchž výstupů vyplynuly zejména následující závěry:
•

Současné smluvní zajištěni výroby Novin ne zcela odpovídá potřebám MČ

Praha 3;
•

Zadavatel formou zadávacího řfzení vybere nového doé:lavatele výroby Novin;

•

Jako vhodná forma zadávaclho řízení se jeví koncesní řízení , neboť koncese
v sobě zahrnuje přenesení rizika zajištění inzerce v Novinách na dodavatele;

•

Zajištění

•

Koncesní řízení by mělo pnnést nejlepší hodnotu za peníze a jistotu, že služba
je poskytována za nejvýhodnějších podmlnek pro MČ Praha 3;

•

výroby Novin bude předmětem koncesní smlouvy
s vybraným koncesionářem na základě koncesního řízení podle KZ:

uzavřené

Koncesní smlouva bude uzavřena na předpokládanou dobu 10 let; v koncesnl
budou stanoveny závazné požadavky Zadavatele vůči koncesionáři,
čímž si MČ Praha 3 zajistí zachování rozhodujícího vlivu na obsahovou část
Novin;
smlouvě

•

Vydávání Novin se předpokládá s frekvencí 11 x za rok; číslo (vydání) bude
vycházet zpravidla ke každému prvnímu pracovnímu dni v měsíci (pokud
Zadavatel nestanoví jinak), vyjma měsíce srpna, ve kterém Noviny nevychází;

•

Nehmotná výroba Novin bude koncesionářem realizována v objektu
Zadavatele, který bude blížeji specífikován v Koncesní dokumentaci;

•

Dodavatel bude respektovat a zachová grafickou a obsahovou skladbu Novin
podle stavu k zahájení činnosti dle koncesní smlouvy; změna grafické a
obsahové skladby Novin v průběhu platnosti koncesni smlouvy může být
provedena pouze se souhlasem nebo na návrh Zadavatele;

•

Zadavatel z důvodu zachování kontinuity přípravy a výroby Novin bude po
určitou dobu stanovenou v koncesnl smlouvě požadovat spolupráci
současného šéfredaktora s koncesionářem; uvažovanou variantou je převod
smluvního vztahu mezi současným dodavatelem nehmotné výroby a
šéfredaktorem na koncesionáře; požadavky Zadavatele na tuto spolupráci
budou blížeji specifikovány v Koncesní dokumentaci; Zadavatel nepožaduje
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prokazování kvalifikace u pozice

•

Po uplynutí doby nezbytné pro zachování kontinuity bude možná přfpadná
změna na pozici šéfredaktora za podmínek blíže specifikovaných v Koncesnl
dokumentaci;

•

Výroba Novin bude po dobu stanovenou v koncesní smlouvě zajišťována
koncesionářem, kterému bude MČ Praha 3 hradit platbu za dostupnost služby
vydávání Novin a jehož užitkem bude prljem ze zajištěni a provozováni
inzertní/reklamní části v Novinách obsažené;

•

Prostor pro inzerci bude v Novinách vymezen rozsahem 1 stránka inzerce na
7 stránek Novin; při vydání Novin o rozsahu 20 stran bude tedy inzerce
obsažena maximálně na 2,5 stránkách;

•

Koncesionář

bude nad rámec inzertního prostoru vymezeného v Novinách
vkládat do jednotlivých vydání 1 volný inzertní list o maximální
velikosti formátu Novin (i oboustranná inzerce na listu je přípustná);
oprávněn

•

Při

stanovení nabídkové ceny bude počítáno s kolísajícím rozsahem Novin,
který bude ve standardním rozsahu 16 nebo 20 stran ve formátu 300 x 400
mm; jednou či dvakrát ročně může být vydáno číslo v rozsahu 24 stran, při
předpokládaném měslčním nákladu 51 tis. výtisků.

MČ Praha 3 má z organizačních a ekonomických důvodů zájem na tom, aby celá

výroba (tj. nehmotná i hmotná včetně distribuce) Novin byla zajišťována jedním
koncesionářem s tím, že část nehmotné výroby Novin spočívající v přípravě článků,
tedy obsahové části Novin kromě reklamy, inzerce a dodávání fotografií (tím není
dotčeno právo Zadavatele dodat vlastni fotografie), bude koncesionáři dodávat sama
MČ Praha 3 pomocí svých vlastních redaktorů.
Pro plněni odborné části nehmotné a hmotné výroby bude koncesionář disponovat
minimálně editorem, grafikem, fotografem a tiskovým produkčním. Celá hmotná část
výroby Novin bude zajišťována koncesioná řem. Šéfredaktor zaštiťující nehmotnou
výrobu Novin bude ve smluvnlm vztahu ke koncesionáři, avšak schváleni konkrétní
osoby vykonávajíc! odbornou činnost šéfredaktora bude podléhat schválení
kompetentniho orgánu MČ Praha 3.
Příjem koncesionáře z plněn f dle koncesní smlouvy se bude skládat ze dvou položek,
a to z platby za dostupnost hrazené Zadavatelem, odpovfdaj[cf nabídkové ceně
koncesionáře, a z inkas koncesioná ře za inzerci a reklamu. V pfípadě vyššlho než
přiměřeného zisku koncesionáře z realizace předmětu koncesní smlouvy bude příjem
koncesionáře regulován pomocí ekonomického nástroje sjednaného v koncesni
smlouvě (např. snlžením platby za dostupnost).
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5.

Doba a místo

plnění

ftl~ ~

koncese

Koncesní smlouva na předmět tohoto koncesního řízen í bude uzavřena s jedním
dobu 1O (deseti) let s předpokládanou účinností od 01. 04. 2013.

koncesionářem na

Místem plnění bude česká republika .

6.

Kvalifikace dodavatelů
Splnění

6.1.

kvalifikace

Dodavatel musí splňovat kvalifíkačni předpoklady
Splnění kvalifikačních předpokladů musi dodavatel

uvedené v § 50 a násl. ZVZ.
prokázat způsobem a v rozsahu
podle § 51 a násl. ZVZ. Dodavatel je povinen prokázat svoji kvalifikaci způsobem
uvedeným níže v části 7. Kvalifikační dokumentace (Způsob zpracování a forma
Žádosti).
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a)
základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ;

b)
c)

profesních

kvalifikačních předpokladů

podle § 54 ZVZ;

ekonomických a finančnlch kvalifikačních předpokladů podle § 55 ZVZ;

a
d)

6.2.

technických kvalifikačních předpokladů podle§ 56 ZVZ.

Pravost a stáří dokladů k prokázáni kvalifikace (§ 57 ZVZ)

Nestanoví-li ZVZ či tato Kvalifikační dokumentace jinak, doklady, které je dodavatel
povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace, mohou být předloženy v prosté
kopii. Zadavatel však požaduje před uzavřením smlouvy předložit originály nebo
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od dodavatele, se kterým má
být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ. Doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodniho rejstříku (případně jiné obdobné
evidence, v níž je dodavatel zapsán) nesmí být k poslednímu dni, k němuž má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Je-li Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním
orgánem dodavatele; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně
ověřená kopie zmocnění této osoby k podpisu čestného prohlášení součástí dokladů,
kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

6.3.

Prokázáni kvalifikace dodavatele •
ZVZ)

zahraniční

osoby (§ 51 odst. 7

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahranrčnf dodavatel
kvalifikace způsobem podle právního rádu platného v zemi jeho sfdla. místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a Zadavatelem. Pokud se
podle právního řádu platného v zemi sidla, místa podnikání nebo bydliště
splněni
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dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost,
jejlž: splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání
nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné
prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel
v původním jazyce s připojenim jejich ú1ředně ověřeného překladu do českého
jazyka; to platí i pro dodavatele, jež má sídlo, místo podnikání nebo místo trvalého
pobytu na území české republiky, a jež prokazuje splnění kvalifikace v jiném než
českém jazyce. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Prokázání splnění kvalifikace subdodavatelem (§ 51 odst. 4 ZVZ)

6.4.

Pokud není dodavatel schopen prokázat sp lnění určité části kvalifikace požadované
Zadavatelem podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele,
vyjma prokázání splnění kvalifikace podle ust. § 54 písm. a). Dodavatel je v takovém
případě povinen Zadavateli předložit:

6.5.

a)

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu
podle ust. § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního
předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem; a

b)

smlouvu uzav řenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v
rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ust. §
50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ.

Zvláštní ustanovení ke společné Žádosti více dodavatelů (§ 51 odst. 5
a 6 ZVZ)

Má-li být předmět koncesní smlouvy plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podávají či hodlají podat společnou Žádost (resp. nabídku), je každý z
dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
ust. § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. §
54 plsm. a) ZVZ prokazovaného předloženlm výpisu z obchodního rejstříku, pokud je
v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném
rozsahu. Splnění ostatních profesnlch, a dále ekonomických a finančních a
technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 50 odst 1 pism. b) až d)
požadovaných Zadavatelem musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět koncesní smlouvy takto plněn společně několika
dodavateli, jsou tito povinni Zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími
splnění kvalifikačnfch předpokladů smlouvu. ve které je obsažen závazek, že všichni
tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetrm osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s koncesní smlouvou zavázáni společně a nerozdílně , a to po
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celou dobu plněnf koncesni smlouvy i po dobu tNání jiných závazků vyplývajicích
z koncesni smlouvy.
6.6.

Prokázáni

splnění

kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných

dodavatelů

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídl ustanovením § 127

zvz.

Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných

6.7.

dodavatelů

Použití výpisu ze seznamu certifikovaných

zvz.
6.8.

Prokázání

splnění

dodavatelů

se

řídl

ustanovením § 134

kvalifikace výpisem ze zahraničniho seznamu
certifikátem

dodavatelů případně zahraničním

Použití výpisu ze zahraničního seznamu

6.9.

Základní

6.9.1.

dodavatelů

se řídí ustanovením§ 143 ZVZ.

kvalifikační předpoklady
Splnění

základních

kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 ZVZ splňuje ten
dodavatel,
a)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve
prospěch organizované zlo činecké skupiny, trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářstvi, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případ ů, kdy jde o přípravu nebo pokus
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazeni
odsouzení za spácháni takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat statutárnf orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základni kvalifikačni
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území české
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
b)

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárnfho orgánu, a je-li
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statutárním orgánem dodavatele či členem statutárniho orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-Ji nabldku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucl této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musr
dodavatel splňovat jak ve vztahu k (1zemí české republiky, tak k zemi
svého sldla, mlsta podnikání či bydliště;
c)

který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d)

vůči

jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštnlch právních předpisů;

e)

který není v likvidaci;

f)

který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v
české republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště
dodavatele;

g)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištěni, a to jak v české republice, tak v zemi sldla, mlsta podnikání či
bydliště dodavatele;

h)

který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v
České republice, tak v zemi sldla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;
zabezpečení

i)
j)

není veden v
který

osob se zákazem

plnění veřejných

zakázek;

předloží

orgánů, kteří

k)

rejstřlku

seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních
v posledních 3 letech pracovali u zadavatele; a

který, má-li formu akciové společnosti,
s podílem akcií vyšším než 1O %.

předloží

aktuální seznam

akcionářů

6.9.2.

Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů

prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
předchozího odstavce předložením:
a)
výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 6.9.1 písm. a) a b) shora];

Dodavatel

b)

potvrzení
čestného

a ve vztahu ke
prohlášení [odstavec 6.9.1 písm. f) shora];
příslušného finančního úřadu

spotřební

dani
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potvrzení příslušného orgánu či instituce (odstavec 6.9.1 písm. h)
shora]; a

d)

čestného

prohlášení [odstavec 6.9.1 písm. c) až e) a g), j) až I) shora];
dodavatel využije vzorové čestné prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 této
Kvalifikační dokumentace.

Profesní

6.10.
6.10.1.

kvalifikační předpoklady

Splnění

profesních

kvalifikačních předpokladů

prokáže dodavatel, který

předloží:

a)

výpis z obchodního rejstříku , pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

b)

doklad o oprávněnf k podnikání podle zvláštních právních předpisů v
rozsahu odpovídajfcím předmětu koncese, zejména doklad prokazujicí
příslušné živnostenské oprávnění včetně jednotlivých oborů živnosti;
bude se jednat o doklady prokazujícf oprávnění k zabezpečení
minimálně následujících činností nezbytných pro plnění předmětu
koncesní smlouw:
činnosti,

•

vydavatelské

polygrafická výroba;

•

grafické práce;

•

inzertní a reklamní činnost;

•

fotografické služby.

Z predložených dokladů (např. výpis z živnostenského rejstříku) musl být zřejmé, že
dodavatel je oprávněn vykonávat činnosti , které budou p7edmětem plnění koncesní
smlouvy.

6.11.
6.11.1.

Ekonomické a finanční kvalifikační

předpoklady

Splnění

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže
dodavatel, který předloží/doloží:

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetl
osobě, přičemž minimálni hodnota pojištění činí 5.000.000,- Kč .

6.11.2.

Dodavatel prokazuje splnění ekonomických a finančních
předpokladů podle předchozího odstavce předložením:

kvalifikačních
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pojistné smlouvy nebo certifikátu o pojištění prokazující. že
dodavatel má sjednáno požadované pojištění. Zadavateli k prokázáni
splnění požadovaného kvalifikačního požadavku postačí i předložení
příslibu pojišťovny, že v případě výběru nabídky dodavatele jako
nejvýhodnější, uzavře s dodavatelem pojistnou smlouvu v požadované
výši a na požadovanou dobu (tj. nejméně na dobu trvání koncesní
smlouvy).

Jiné doklady o prokázání finanční a ekonomické způsobilosti Zadavatel nepožaduje.
Technické kvalifikační předpoklady

6.12.
6.12.1.

Splněni

technických

kvalifikačních předpokladů

prokáže dodavatel, který

předloží/doloží:

a)

Seznam min. tří (3) významných služeb obdobného charakteru, jaký
má koncese, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a údaj o tom, o jaký druh
periodika se jednalo. Z předloženého seznamu významných služeb
musí být zfejmé, že dodavatel má dostatečné zkušenosti s činností
obdobnou této Koncesi. Prílohou tohoto seznamu musí být:

1.

osvědčení

vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby
poskytovány veřejnému zadavateli, nebo;

2.

osvědčení

vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány
Jiné osobě než vefejnému zadavateli, nebo;

3.

čestné

prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány
jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2. od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.

Osvědčeni

musí obsahovat údaj o tom , zda byly služby provedeny

řádně.

b)

Seznam techniků či technických útvarů , jež se budou podílet na plnění
předmětu koncese (realizační tým).

c)

Seznam technického vybavení
Zadavatel po dodavateli požaduje doložení softwaru nezbytného pro
plnění koncese v části nehmotné výroby včetně prokázání oprávněného
držení příslušných licencí.
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Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel doložil, že disponuje kapacitou
tiskového prostoru pro požadovanou technologii tisku (rotačnl ofset heatset) pro požadované množstvi předpokládaného měsičního
nákladu 51 tis. výtisků pro četnost vydání 11 x za rok ve formátu 300 x
400 mm pro standardní rozsah až 20 stran formátu (2 x ročně v rozsahu
maxi málně 24 stran ) (vklad sešitu vždy na střed), barevnost 4/4 papír
nenatíraný dřevitý novinový paplr s vyšší bělostí tj. min 60% (dle ISO
2470), neprůsvitností min 94% (dle ISO 2471) a s plošnou hmotností
48,8 g/m (dle ISO 536). Dodavatel musí být schopen tisknout na
základě předaných grafických podkladů v elektronické formě ve formátu
tiskového pdf.
6.12.2.

a)

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačnfho
určuje minimální úroveň takto:

předpokladu

Zadavatel

Seznam (formou čestného prohlášeni) nejm é ně tří (3) významných
služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby plnění, a to v následujícím členěni :
•
Nejméně jedna (1) komplexní služba, jejiž předmět spočival v
nehmotné výrobě novin či jiných periodik (tj. psaní článků, fotografická
činnost, grafická činnost, editorská činnost aj.) nejméně po dobu 3 let,
v rozsahu minimálně 8 stran formátu A4/vydán í (nebo v jiném formátu,
odpovídajícím svým rozsahem požadavku Zadavatele) a při minimálnl
četnosti vydávání 6x ročně. Součástí plnění této služby bylo rovněž
zajišťování prodeje inzertního prostoru jedné strany formátu nejméně
A4.
Přílohou

k této části Seznamu bude příslušné osvědčení.

jedna (1) komplexní služba, jejíž předmět plnění
spočíval v hmotné výrobě novin či jiných periodik (tj. tisk) s nákladem,
který činil minimálně 30 tis. výtisků/vydání.
•

Nejméně

Přílohou

k této části Seznamu bude příslušné osvědčenL

•
Nejméně jedna (1) služba spočívající v distribuci novin či jiných
periodik alespoň v následujícím rozsahu : minimální četno st distribuce
1 Ox ročně při nákladu min. 30 tis. výtisků/vydání s termínem doručení
na dodací adresy max. 7 pracovních dnů ode dne převzetí. Tato služba
může být součástí i jiné služby, pokud z ní bude jednoznačně vyplývat
splnění výše uvedeného rozsahu.
Přílohou

k této části Seznamu bude příslušné osvě dčeni.
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Zadavatel připouští k prokázání této části kvalifikace i jednou (1) či
dvěma (2) významnými službami, pokud z nich bude jednoznačně
vyplývat splnění všech požadavků Zadavatele vztahujících se k
významné službě (tedy požadavky na nehmotnou i hmotnou výrobu a
distribuci).

b)

Seznam odborných pracovníků s uvedením, v jakém právním vztahu
k dodavateli jsou (pracovněprávní vztah, smlouva o dílo atd.); u
každého odborného pracovníka budou přiloženy profesní životopisy,
v nichž bude uvedeno dosažené vzdělání a údaj o délce praxe (počet
let praxe) s uvedením údajů vypovídajících o tom , že odborný pracovník
splňuje požadavky Zadavatele na zkušenosti v daném oboru. Vzor
seznamu tvoř! Přílohu č. 3 této Kvalifikační dokumentace.
seznamu musí být zřejmé, že dodavatel disponuje
následujícími odbornými pracovníky; Zadavatel připouští,
aby pozice editor a grafik byla splněna i jednou osobou za předpokladu,
že splňuje požadavky pro danou pozici:

Z

předloženého

minimálně

•

mini máIně jedním ( 1) editorem;

•

minimálně

•

minimálně jedním (1) fotografem;

•

minimálně

jedním (1) grafikem;
jedním (1) tiskovým produkčním.

Editor musí splňovat minimálně následující požadavky:
•

stFedoškolské nebo odborné vyučení s maturitou;

•

5 let praxe v oboru.

Grafik musí splňovat minimálně následujíc! požadavky:
•

stfedoškolské nebo odborné vyučení s maturitou;

• 5 let praxe v oboru;
•

znalost práce s grafickými softwary;

•

znalost předtiskové prípravy a typografických zásad .

Fotograf musi splňovat minimálně následujfci požadavky:
•

stfedoškolské nebo odborné vyučení s maturitou;

•

5 let praxe v oboru.

Tiskový produkční musl splňovat minimálně následujíci požadavky:
•

středoškolské

nebo odborné vyučení s maturitou;
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5 let praxe v polygrafickém oboru;

•

znalost technologie tisku

rotační

ofset - heatset.

Předložené životopisy budou dále obsahovat čestné prohlášení o
pravdivosti uvedených údajů a budou vždy podepsány příslušným
pracovnlkem; k životopisu bude připojena prostá kopie dokladu o
dosaženém vzděláni (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení,
doklad o odborné zkoušce apod.).
případě, že členem realizačního týmu
pracovněprávním
vztahu k dodavateli,

bude osoba v jiném než
doloží dodavatel vedle
subdodavatelské smlouvy rovněž čestné prohlášení, že tato osoba byla
seznámena se zadávacími podmínkami, a dále čestné prohlášení této
osoby, že v případě výběru nabídky dodavatele bude na projektu
vázána a vyhradí si čas nezbytný pro realizaci koncese po celou dobu
jejího trvání.

V

c)

7.

Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam technického
vybavení prokazující splnění požadavků Zadavatele na tisk a dále
předloží doklad prokazující dispozici s prostory určenými pro tisk, tj.
výpis z katastru nemovitostí (v případě vlastnictvl těchto prostor) nebo
nájemnl smlouvu či jinou obdobnou smlouvu, případně též smlouvou o
smlouvě budoucí či jiný obdobný dokument prokazující právní titul
užívání prostor určených k realizaci této části předmětu koncese po
celou dobu trvání projektu.

Způsob zpracování a forma Žádosti
7 .1.

Doporučené požadavky na členění a zpracování Žádosti včetně
dokladů

k posouzení splnění kvalifikace

Pod pojmem Žádost se rozumf písemná žádost dodavatele o účast v koncesním
řfzení doložená doklady prokazujícími kvalifikaci dodavatele. Žádost a veškeré
ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém
jazyce budou doplněny úředním překladHm do českého jazyka) v písemné formě a
Žádost bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat
podle výpisu z Obchodního rejstrrku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou
osobou, jejíž plná moc musí být součásti žádosti.
7.1.1.
Doporučené členění Žádosti
Zadavatel doporučuje, aby Žádost byla členěna v souladu s nfže uvedeným řazením:
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Titulní strana Žádosti - Na titulní straně Žádostí budou uvedeny
identifikačnl údaje Zadavatele, název předmětu koncesního řízení,
identifikační údaje dodavatele v souladu s ust. § 17 písm. d) ZVZ a
údaj, zda se jedná o originál či kopii.

Žádost musí dále obsahovat následujíc! části:

a)

Obsah Žádosti;

b)

Krycí list dle Přílohy č. 2 této Kvalifikační dokumentace;

c)

Doklady k prokázání splněn[ základních
(článek 6.2 výše);

d)

Doklady k prokázání
(článek 6.10 výše);

e)

splnění

kvalifikačních

předpokladů

profesních kvalifikačních předpokladů

Doklady k prokázáni splnění ekonomických a finančních kvalifikačních
předpokladů (článek 6.11 výše);

f)

Doklady k prokázáni splnění technických kvalifikačních předpokladů
(článek 6.12 výše);

g)

Prohlášení o zachováni mlčenlivosti dle článku
informací níže;

h)

Řádně podepsané čestné prohlášení dodavatele, že se nepodílel, a to
ani prostřednictvím jiných osob, na zpracování této kvalifikační
dokumentace;

i)

Rádně podepsanou Žádost;

j)

uvede, hodlá-li nějakou část koncese realizovat
prostřednictvlm jiných osob Qmenovitě uvede subdodavatele) a v jakém
rozsahu, a přiloží smlouvy se subdodavateli [odstavec 6.4 shora].

7.1.2.

Dodavatel

11.4 Důvěrnost

též

Doporučené formálnf požadavky na zpracování Žádosti

a)

Žádost bude zpracována v písemné formě, a to v českém jazyce
v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v oznámení o zahájení
koncesního řízenf, v této Kvalifikační dokumentaci a dále v souladu
s KZ a ZVZ;

b)

Žádost bude podána v 1 (jednom) originálu a v 1 (íedné) kopii; přilohou
Žádosti bude i CD, které bude obsahovat naskenovanou podobu
Žádosti;

c)

Originál Žádosti musí být na titulní stránce v pravém horním rohu
označen „ORIGINÁL". Kopie Žádosti musí obsahovat na titulnl straně v
pravém horním rohu označeni „KOPIE";
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d)

Žádost bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a
včetně příloh svázána. Žádost nebude obsahovat opravy a přepisy a
jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly uvést v omyl;

e)

Originál Žádosti bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s
jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných
konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání Žádosti v
kroužkovém pořadači (či podobném technickém provedenf) musí být
tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem
opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování Žádostí
bezproblémově obracet;

f)

Všechny listy Originálu Žádosti budou ve spodním okraji listiny
očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem
1 na straně Obsahu Žádosti (např. ručně psané). Pro účely tohoto
čfslování se nepočltá titulní strana Žádosti ani listy případných
oddělovačů. Vkládá-li dodavatel do .Ládostí jako její součást některý
samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou
řadou, dodavatel zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v
rámci nepřerušené číselné řady;

g)

Žádost podá dodavatel v předepsaném počtu vyhotoveni v jedné,
neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené zalepené obálce či jiném
obalu způsobem uvedeným v článku 7. této Kvalifikační dokumentace.

h)

Pokud podává žádost více dodavatelů společně , uvedou v nabídce též
osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se
Zadavatelem v průběhu koncesního řízení.

i)

Dodavatel nesmí participovat ve výběrovém řízení víckrát než jednou,
např. při společné nabídce více dodavatelů předkládajících jinou
nabídku či jako subdodavatel jiného dodavatele, který jeho
prostřednictvím prokazuje splnění (části) kvalifikačních předpokladů.
V případě porušení této podmínky Zadavatel vyřadí dodavatele, resp.
všechny nabidky, v nichž tento dodavatel participuje.

Způsob, doba a místo podání Žádosti
Dodavatelé

podají

písemnou

Žádost

v jedné

zalepené

obálce

následujícím

způsobem:

V levé horní části llcní strany obálky (obalu) bude Žádost označena identifikaci
dodavatele, pod ní bude výrazným způsobem uveden plný název koncesního řízeni
(„Poskytování služeb spojených s vydáváním Radničních novin Prahy 3") a níže
text „Neotevírat před termínem otevíráni obálek!".
Poštovní adresa místa pro doručení Žádosti:
EXCELLENT WIDE INDUSTRIAL LIMITED - organizačnf složka v Praze
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Palác Anděl, Radlická 1c/3185
150 00 Praha 5
bude obvyklým způsobem uvedena v pravém dolním rohu. Žádost bude doručena
osobně, doporučeně poštou nebo kurýrní službou na adresu Pověřené osoby
v úřednlch hodinách, tj. pondělí - pátek od 9:00 do 15:00.

Lhůta pro doručení Žádosti konči dne 05. 03. 2012 ve 12 hodin (dále jen
H Lhůta"} .

Za rozhodujíc! pro doručeni Žádosti je vždy považován okamžik pfovzetf Žádosti
Pověřenou osobou. Žádosti podané nebo doručené po uplynutí Lhůty komise pro
otevírání obálek neotevře. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že
jeho Žádost byla podána po uplynutí Lhůty, a to v souladu s§ 71 odst. 6 ZVZ.

9.

Termín, místo a postup při otevírání obálek se Žádostmi
Otevírání obálek se Žádostmi se uskuteční dne 06. 03. 2012 od 13:00 hodin na
adrese Zadavatele: Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3, v zasedací místnosti č.
218. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit zástupci dodavatelů, jejichž Žádosti
byly řádně doručeny do konce Lhůty. Z organizačních důvodů je omezen počet
zástupců každého dodavatele na jednu fyzickou osobu. Zadavatel bude od zástupců
dodavatelů vyžadovat předložení občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti,
platné plné moci a výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, případně obdobné
listiny prokazující složení statutárního orgánu dodavatele. Pokud se otevíráni obálek
zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, dolož! tuto skutečnost pouze výpisem
z obchodního rejstříku dodavatele (případně obdobnou listinou prokazující složení
statutárního orgánu dodavatele) a předložením občanského průkazu či jiného
průkazu totožnosti; občanský průkaz předloží i dodavatel - fyzická osoba. Výše
uvedené doklady budou předloženy v originálu, popř. v úředně ověřené kopii a
nesmějí být (kromě oficiálních prúkazů totožnosti) starší 90 kalendářních dnů.
Zadavatel si plné moci a výpisy z obchodního rejstříku (příp. jejich obdobu) z důvodu
archivace ponechá.
Komise pro otevírání obálek ustanovená v souladu se ZVZ bude postupovat při
otevírání obálek v souladu s ust. § 71 a násl. ZVZ. Obálky dodavatelů, kteří podali
Ládost ve Lhůtě, budou otevfrány v pořadí, v jakém došlo k jejich doručení
Zadavateli. Po otevřeni každé obálky komíse provede kontrolu úplnosti Žádosti a
komise následně sdělí přítomným dodavatelům: identifikační údaje dodavatele a
informaci o tom, zda je .Ládost úplná.

1O. Hodnotící kritéria - informativní údaje
10.1.

Ekonomická výhodnost nabídky

Základním hodnotícím kritériem pro
ekonomická výhodnost nabfdky.

výběr koncesionáře

je v souladu s ust. § 11 KZ
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10.2.
Dílčí

hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

1.

70%

2.

Výše smluvní pokuty za tiskovou chybu

3.

Výše smluvní pokuty za

zpoždění

20%

vydání

Podrobnosti k dílčím hodnotícím kritériím
obsaženy v Koncesní dokumentaci.

10%

(včetně způsobu

jejich hodnocení) budou

11. Ostatní
Způsob ukončeni

11.1.
Koncesní

11.2.

řízení může

koncesní ho

řízení

být ukončen o:

uzavřením

(koncesionářem),

a)

koncesní smlouvy s dodavatelem
umístil na prvním mfstě;

b)

uzavřením

smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže
nedojde k uzavfení smlouvy s prvnim dodavatelem(§ 82 odst. 3 ZVZ);

c)

jednostranným rozhodnutím Zadavatele o zrušení řízení (ust. § 6 odst.
2 Kl); Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušeni koncesního řlzení do
doby podpisu smlouvy i bez. uvedení důvodu;

d}

zrušením
Dodatečné

řízení

který se

v souladu s ustanovením§ 84 ZVZ.

informace ke

Kvalifikační

dokumentaci

Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace ke
Kvalifikační dokumentaci. Žádosti o dodatečné informace ze strany dodavatelů musí
být doručeny písemně či prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým
podpisem Pověřené osobě na adresu určenou v této Kvalifikačnf dokumentaci.
Zadavatel poskytne dodatečné informace postupem upraveným v ust. § 49 ZVZ.
Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle Zadavatel i všem
ostatním dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí Kvalifikační dokumentace nebo
kterým byla Kvalifikační dokumentace poskytnuta.

11.3.

Práva Zadavatele

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
a)
Zadavatel požaduje, aby mu dodavatel písemně ohlásil do 7 dnů
změny, které nastaly po podání jeho t'.ádosti a které se dotýkají údajů
uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku (jiné evidence, v níž je
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dodavatel zapsán) ,
ZVZ;

11.4.

stejně

jako další

změny

v kvalifikaci dle ust. § 58

b)

Nevracet podané Žádosti;

c)

Zadavatel bude požadovat zpracování variant Nabídky dle § 70 ZVZ
(bližší požadavky budou uvedeny v Koncesní dokumentaci);

d)

Neposkytovat náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatelé
vynaloží na účast v koncesním řízeni.
Důvěrnost

informací

Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty v
průběhu koncesního řizení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly
veřejně publikované), o čemž dodavatel učiní Prohlášenr o zachování mlčenlivosti
(dle článku 7.1.1, písm. h) výše}. Dodavatel je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání,
která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh koncesního řízení,
zejména pak jednánf, v jejichž důsledku by mohlo dojit k narušení soutěže mezi
dodavateli v rámci zadání koncesní smlouvy.

11.5.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel neorganizuje žádnou prohlídku místa

11.6.

Omezení

počtu dodavatelů

Zadavatel neomezuje

11.7.

plnění.

počet dodavatelů, kteří

prokázali

splněn í

kvalifikace.

Jistota

Zadavatel bude po dodavatelích současně s podáním nabídek, nikoli žádostí o účast,
požadovat, aby k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účastí v koncesním
řízení poskytli jistotu. Výše jistoty byla Zadavatelem stanovena ve výši 500.000,- Kč.

Příloh v Kvalifikační

dokumentace:

Příloha č. 1 - Vzorové čestné prohlášení o splnění základnfch kvalifikačních
předpokladů;
Příloha č. 2 Příloha č. 3 -

Krycí list.
Vzorový seznam realizačního týmu
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č.
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1 Kvalifikační dokumentace- Vzor čestného prohlášeni dodavatele
Čestné prohlášení

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon")
Dodavatel - společnost [dep/ni{ ob'cfilp/i/1;ií fi!fJJW], se sídlem f~ohtfifitJ, IČO [lf.Q'JM11tl.
jednající prostřednictvím [dóJ?lnia, tímto čestně prohlašuje, že splňuje základní
kvalifikační předpoklady, neboť se jedná o dodavatele,
a)

který dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) ZVZ nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čín spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně přlpadů,
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenstvi na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzenf za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li
statutárnlm orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizačnf složky, musí předpoklad podle tohoto
pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucl této
organizační složky; tento základní kvalifikační před poklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území české republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)

který dle ust. § 53 odst. 1 písm. b) ZVZ nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikáni
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu ; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmfnku splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikačnf
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předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k územf české

republiky, tak k zemi svého sldla, místa podnikání

či bydliště,

c)

který dle ust. § 53 odst. 1 písm. c) ZVZ v posledních 3 letech nenaplnil
skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu ,

d)

vůči jehož majetku dle ust.

§ 53 odst. 1 písm. d) ZVZ neprobíhá nebo

v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčnf návrh nebyl zamltnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e)

který dle ust. § 53 odst. 1 písm. e) ZVZ nenf v likvidaci nebo v konkurzu,

f)

který dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky (ani vůči spotřební dani), a to jak v české republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)

který dle ust. § 53 odst. 1 písm. g) ZVZ nemá nedoplatek na pojistném
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v české republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)

který dle ust. § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ nemá nedoplatek na pojistném
a na penále na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,

i)

který dle ust. § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ není veden v rejstříku osob se
zákazem plněn! veřejných zakázek;

j)

který dle ust. § 53 odst. 1 písm. k) ZVZ předkládá níže uvedený seznam
statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů , kteří v posledních 3
letech pracovali u Zad avatele; a
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k)

který dle ust. § 53 odst. 1 pism. I) ZVZ, má-li formu akciové společnosti,
aktuálnf seznam akcionářů s podilem akcií vyššfm než 10
%1.
předkládá

v ____ dne ___ 2012

[ctopldi'f obph~<'Jf/ár t(finu],

[_d<ppJnitfm(JnfJ. apřijfT}ení osoby,f)právněné.jednat~a dO~flVate/e]
oprávněná jednat za dodavatele

osoba

Jestliže dodavatel nemá formu akciové společnosti, tabulku proškrtne. Dodavatel může namísto doplnění
tabulky v rámci tohoto čestného prohlášení předložit i vlastní aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším
než 10 %, v takovém případě však tuto skutečnost uvede do textu zde uvedené tabulky.
1
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Pfíloha č. 2 Kvalifikační dokumentace - Vzor krycího listu

Krycí list
ke

kva lifi kačnímu řízení

na koncesní smlouvu zadávanou v koncesním řízen í dle§ 7
odst. 5 pfsm. a) KZ s názvem :
„Zajištění dodávání služeb spojených s vydáváním Radničnfch novin Prahy 3"

Zadavatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, PSČ 130 85 Praha 3

I

Všeobecné údaje o dodavateU

Obchodní firma I
název I jméno a

[doplniO

příjmení

Sídlo/místo podnikáni
Právní forma
dodavatele
ICQ
DIČ
Bankovní spojení
Partne ři sdruženi
Telefon

[doplnit]
[doplnil]
[doplňí~

Fax
E~mailová

adresa

Osoba oprávněná
jednat jménem
dodavatele
Adresa pro poštovní
styk
Kontaktnl osoba ve
koncese:
Kontaktní adresa
Emailová adresa
Telefon

[dop/Fiit]
['.d~pfl].(~

věci

[dopliíifl

Fax
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Příloha č. 3 Kva/ifikačnf dokumentace - Vzor seznamu odborných pracovníků

Seznam odborných

Jméno a příjmení
Dosažené vzdělání
Relevantnr délka
praxe
a) Společnost
b) Od kdy do kdy

c)

Pozice

pracovníků (realizační

tým}

Editor

Grafik

Tiskový produkční

a) .......

a)
b)
c)

a) .. .. ...
b) . „ . „ .
c) . „ .• „

b)
c)

„ . „ ..
„ .....

.„.„.
„ .... •
„ „ ...

d) ... ....

d) .. „

a) „ . „ .•
b) „ ....•
c) .. .....
d) ... „ ..

a)
b)
c)
d)

a) „ .. „ .
b) ..... „
c) .......
d) .. „ „ .

a) „ ....•
b) ... „ ..
c) .......
d) . „ .. .•

a)
b)
c)
d)

a)

a) „ . „
b) ... „

„ .

d)

„„„.

a)

„ .....

d} Popis práce
a) Společnost
b) Od kdy do kdy
c) Pozice

.......
.......
.......
... ... .

b) .......
c) .......
d) . „ „ ..

d) Popis práce

a) Společnost

b) Od kdy do kdy

c) Pozice

„ . „ ..
„ „„.
„ .....
.„ „ • •

d) Popis práce
e) Společnost
f)

Od kdy do kdy

g) Pozice

a)

„ „

...

b)
c)

. „ „ ..

d)

„„„.

. „ ..•.

. „ „ ..

b) .. „ •••
c) ..... „
d) ... „ „

..
..

c) .......
d)

„ .. ...

h) Popis práce

Vztah k dodavateli

čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum
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Podpis oprávněné osoby dodavatele

REGfST ERED OFFI CE :SUITE 170317/F OFFICE T OWER,CON VE NTION PL AZA.1 HARBOU R RD WANC HAl,HON GKON G
COMPANYNUM BER:1196596

