MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Sídlo: Vyskeř čp. 88, 512 64 Vyskeř
IČO: 69155950
MIKROREGION ČESKÝ RÁJ dle § 7 odst.3) a dle § 18 odst.3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,oznamuje všem uchazečům, že je
prováděn výběr dodavatelů na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci:

„Turistické autobusy 2011“
Jedná se o tyto služby (části veřejné zakázky)
1/koordinace činností souvisejících s provozem turistických autobusů
- projednání provozu autobusů se zástupci krajů Libereckého, Středočeského a
Královéhradeckého,
- zpracování návrhu, projednání návrhu a konečná podoba max. 35 smluv o spoluúčasti obcí
a měst na produkt,
- organizační a koordinační příprava v rozsahu 50 pracovních hodin a 350 km,
- distribuce vydané propagace v rozsahu 300 km,
- smlouvy se sponzory (vypracování max. 4 smluvních vztahů se sponzory, včetně veškeré
součinnosti při vydání jejich reklam (není požadována cena za tisk reklamy),
- nespecifikované činnosti (určení výši hodinové sazby včetně nákladu na dopravné)
Požadovaný termín realizace: max. do 18.09.2011
- zpracování závěrečného vyhodnocení produktu
Požadovaný termín realizace: max. do 30.10.2011
2/ Zajištění propagace produktu
Plakát turistických autobusů
Obsah: mapa se zákresem tras turistických autobusů a jízdní řády, barevné vyhotovení, formát
A2 4/0, 135 g lesk
rozsah činností: nákup mapového podkladu, tisk, grafická úpravu, nákup fotografií
umístěných na plakátu
výtisků: 800 ks
Kapesní jízdní řády - barevné
obsah: jízdní řády turistických autobusů s mapovým schématem pro orientaci, formát 4/4, 4x
lom
rozsah činností: návrh grafické úpravy, tisk
výtisků:
13.000 ks v české verzi
Požadovaný termín realizace: max. 30.4.2011

Bližší informace pro potřeby stanovení nabídkové ceny lze dohodnout telefonicky na
tel .č. 604 787 141 nebo tel. č. 605 775 053.
Nabídky uchazečů budou přijímány adrese: Mikroregion Český ráj, Vyskeř čp. 88, 512 64
Vyskeř od oznámení na úřední desce obce do 12,00 hod. dne 27.1.2011.
Nabídky budou podány písemnou formou v zapečetěné obálce opatřené na uzavření razítkem
uchazeče, označené názvem veřejné zakázky „Turistické autobusy 2011“ a přesnou adresou
uchazeče.

Nabídka uchazeče bude obsahovat:
-název části veřejné zakázky, na kterou je nabídka podávána
- název a právní forma uchazeče, sídlo uchazeče, jména statutárních osob oprávněných jednat
jménem uchazeče, nebo jména statutárních zástupců uchazeče o zakázku, číslo telefonu, popř.
faxu
- nabídkovou cenu veřejné zakázky malého rozsahu (v členění s DPH, výše DPH a bez DPH)
na jednotlivé části veřejné zakázky.

Způsob hodnocení nabídek: Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena samostatně
na jednotlivá plnění.
Uchazeči jsou podanou nabídkou vázáni do 11.2.2011, do tohoto termínu zadavatel
oznámí uchazečům výsledek výběrového řízení.

Vyvěšeno: 19.1.2011
Sejmuto:

…………………….
Vlasta Špačková
předsedkyně MR

