OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1) Identifikace zadavatele
Název zadavatele
Právní forma
IČ
DIČ
Sídlo zadavatele
Statutární zástupce

UNIVIT s.r.o.
společnost s ručením omezeným

471 52 958
CZ471 52 958
Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko
779 00 OLOMOUC
Mgr. Bronislava Paučková, jednatelka společnosti

2) Název zakázky
Společnost UNIVIT s.r.o. v souvislosti s projektem CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009025
„Podpora zahraničních marketingových aktivit společnosti UNIVIT s.r.o.“ vyhlašuje
výběrové řízení s názvem
„Výběrové řízení na grafický návrh a dodávku tiskových materiálů“
v rámci programu OP PIK, Výzva II programu podpory MARKETING - individuální účasti
MSP na výstavách a veletrzích.
3) Druh zakázky
Předmětem zakázky je grafický návrh a výroba propagačního letáku pro prezentaci společnosti
UNIVIT s.r.o. formátu A5 (přeložený a nabigovaný formát A4), 4 strany, na velmi kvalitním
lakovaném papíře. Tento leták bude mít náklad 2.000 ks v anglickém jazyce a náklad 2.000 ks ve
slovenském jazyce.
Dále pak grafický návrh a výroba brožury (katalogu výrobků) ve formátu A4 na výšku, obálka
laminovaná + vklad 14 stran na velmi kvalitním lakovaném papíře. Tato brožura bude mít náklad 300
ks v anglickém jazyce a náklad 300 ks ve slovenském jazyce.

4) Předmět zakázky
Nabídka bude zahrnovat:
• Grafický návrh letáku a brožury
• Tisk těchto tiskovin ve výše uvedeném nákladu
Místem realizace je sídlo zadavatele, Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc.
Předmět plnění zakázky bude zpracován jako samostatná nabídka. Zadavatel nepřipouští
variantní řešení.
5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná 17. 08. 2017 a končí 05. 09. 2017 v 14:00
hodin. Adresa pro podání nabídek je sídlo Zadavatele Na vlčinci 16/3, Klášterní Hradisko
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779 00 Olomouc, přičemž rozhodující je datum a čas přijetí nabídky, nikoliv datum a čas
jejího odeslání. Nabídky musejí být předloženy v češtině (resp. slovenštině) nebo angličtině.
6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba zadavatele
Ing. Lada Rusková
E-mail
lada.ruskova@farmak.cz
Telefon
+420 607 055 477
Odkaz na profil zadavatele
http://univit.profilzadavatele.cz
7) Další (nepovinné) informace
• Celková předpokládaná cena zakázky je 175 tis. Kč bez DPH. Zadavatel nepřipouští
variantní řešení.
• Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyku, ale zadavatel připouští
i jako nabídkový jazyk slovenštinu a angličtinu (nebo jejich kombinaci), v souladu
s požadavky zadavatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
• Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží,
veřejným příslibem ani zadáním veřejné zakázky ve smyslu Zák. č. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ale zadáním zakázky dle
Pravidel pro výběr dodavatelů verze č. j. MPO 29205/17/61100 (v platnosti od 2. 5.
2017 platných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost - OP PIK, vydaných MPO ČR, jako součást společné přílohy
dotačních programů podpory OP PIK. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení
zrušit.
• Dle § 2 písm. e) Zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
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