Písemná zpráva zadavatele
ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon“)
Informace o zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Typ zakázky:
Evidenční číslo:
Adresa profilu zadavatele:

„Tisk a doprava časopisu městské části Praha 8 „Osmička“
Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona
Veřejná zakázka na služby
OVZ/2021/0018
https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
00063797
CZ00063797
g5ybpd2

Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:
Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Tisk časopisu městské části Praha 8 „Osmička“ a jeho doprava na
distribuční místa včetně nakládky a vykládky.
Technická specifikace časopisu Osmička:

Předmět veřejné zakázky:

- periodicita: 11x do roka včetně jednoho letního dvojčísla;
- počet čísel: 22 včetně dvou letních dvojčísel;
- náklad: 60 000 výtisků;
- formát: A4 (210 x 297 mm);
- rozsah: 32 stran; v případě letního dvojčísla 40 stran;
- materiál: 60 g LWC, oboustranně natíraný lesk;
- barevnost: 4/4;
- vazba: V1 – šitá se 2 skobičkami;
- balení: po 100 ks.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena bez DPH celkem (za 2 roky): 2 767 560,00 Kč

Označení účastníků zadávacího řízení:

Firma nebo název účastníka

Sídlo:

IČO:

Z + M Logistics, spol. s r.o.

Gorkého 621/26, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava

286 50 808

ASAGRAPH s.r.o.

Sazečská 560/8, Malešice, 108 00 Praha 10

274 42 462

SAMAB PRESS GROUP, a.s.

Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno

255 24 291

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich
vyloučení:
Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.
Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Firma nebo název uchazeče

Sídlo:

IČO:

Z + M Logistics, spol. s r.o.

Gorkého 621/26, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava

286 50 808

Odůvodnění výběru:
Popis hodnocení údajů z nabídek:
Komise provedla hodnocení nabídek v souladu s ustanovením § 114 a násl. zákona a v souladu
se zadávací dokumentací.
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, základním hodnotícím kritérie m
je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH.
Nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Komise na základě provedeného hodnocení nabídek vybrala jako ekonomicky nejvýhodnějš í
nabídku účastníka zadávacího řízení Z + M Logistics, spol. s r.o. (IČO: 286 50 808), se sídlem
Gorkého 621/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení:

Jediným kritériem hodnocení je dle zadávací dokumentace nejnižší nabídková cena včetně
DPH, a proto nemůže být provedeno srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivýc h
kritériích hodnocení ve smyslu ustanovení § 119 odst. 2 písm. d) bod 3. zákona.

Výsledek hodnocení nabídek:
Výsledné
pořadí

Firma nebo název účastníka zadávacího řízení

Celková nabídková
cena v Kč bez DPH

1.

Z + M Logistics, spol. s r.o.

2 767 560

2.

ASAGRAPH s.r.o.

2 899 200

3.

SAMAB PRESS GROUP, a.s.

3 047 600

Označení poddodavatelů, vybraného dodavatele:
REGINPRESS, s.r.o. se sídlem Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Není relevantní.
Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků:
Nabídka byla podána prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.
Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů
zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

V Praze dne 24. 11. 2021

podepsáno elektronicky

Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb
v zastoupení Mgr. Tomáš Kudela

