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a) Identifikační údaje zadavatele 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Informace o druhu a předmětu zakázky 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
 
Předmětem veřejné zakázky je grafika, sazba, tisk a distribuce zpravodaje pro zajištění 
propagace a publicity pro MAS MORAVSKÁ BRÁNA z.s. na léta 2016-2022. 
 
 
c) Zadávací dokumentace 
 
Kompletní rozsah odborných služeb je součástí zadávací dokumentace – její přílohy č. 1: 
Podprobný rozpis požadovaných služeb: Grafické práce, sazba, tisk a distribuce 
zpravodaje - slepý rozpočet, která bude zveřejněna na webových stránkách MAS  
a rozeslána účastníkům výběrového řízení v termínu odeslání výzvy pro podání nabídek. 
 
Pro další uchazeče, kteří nebudou obesláni a přesto budou mít zájem podat 
plnohodnotnou nabídku, bude kompletní zadávací dokumentace zveřejněna na webových 
stránkách MAS a bude také k dispozici na vyžádání v kanceláři MAS Moravská brána a to 
do 10. 3. 2016 do 15 hodin. Zadávací dokumentace bude pro jednotlivé uchazeče 
připravena v tištěné podobě i elektronicky. 
 
 
d) Nabídky 
 
1. Lhůty a místo pro podání nabídek 

 
Termín odeslání výzvy pro podání nabídek:   23. 2. 2016 
Lhůta pro podání nabídek do:     18. 3.2016, do 12:00 
Otevírání nabídek – přihlášek:     18. 3. 2016, 12:00 
Výběr uchazeče do:       25. 3. 2016 
Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem do:   15. 4. 2016 
 
Nabídka na realizaci specifikovaných služeb musí být předána či zaslána viditelně 
označené nápisem „NEOTVÍRAT: Zpravodaj“, na adresu kanceláře MAS MORAVSKÁ 
BRÁNA. 
 
 

Název MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. 

Adresa 
Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou, 751 17 

 IČO 270 17 371 

Statut. 
zástupce 

Ing. Otakar Dokoupil, CSc. 
Předseda MAS 

Tel.: +420 581 694 243 

Email: info@mas-mosravskabrana.cz 

Web: www.mas-moravskabrana.cz 

Kontaktní 
osoba 

Tomáš Šulák, tel. 775 949 142 
Místopředseda MAS 
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2. Způsob vyhodnocení nabídek 
 
Pro transparentní výběr nejvhodnějšího dodavatele odborných služeb byla ustanovena 
tříčlenná výběrová komise ve složení předseda a místopředsedové MAS. 
 
Po ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. 18. 3. 2016, se uskuteční zasedání výběrové 
komise. 
 
Předem bylo stanovena výběrová kritéria,: 

- Nejnižší nabídková cena   váha kritéria 50% 
- Grafické zpracování (kvalita, forma) váha kritéria 50% 

 
Na závěr bude podle kritérií nejnižsí nabídková cena a grafické zpracování určena  
a schválena nejvhodnější nabídka. Dodavatel, jehož nabídka bude nejvhodnější, bude 
kontaktován a bude s ním sepsána smlouva. 
 
 
3. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 
 
� Přihláška musí obsahovat: 

- identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, 
telefon, fax, statutární zástupce, bankovní spojení atd.) 

- návrh smlouvy o dílo 
- celkovou nabídkovou cenu i cenu jednotlivých položek dle přiloženého 

soupisu služeb včetně DPH (příloha č.1 zadávací dokumentace) 
- přílohy pro splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle 

výzvy k podání nabídek 
 

� Přihláška do výběrového řízení musí být předána či zaslána viditelně označená 
nápisem „NEOTVÍRAT: Zpravodaj“, jinak nebude nabídka do výběrového řízení 
zařazena 

� Uchazeči mohou podat pouze jednu nabídku a varianty nabídky (mimo ty, které jsou 
přesně popsány v příloze č.1 zadávací dokumentaci) se nepřipouštějí 

� Neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení 
 
 

e) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
 
1. Základní kvalifikační předpoklady 
 
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením Čestného 
prohlášení, že: 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí  

s předmětem podnikání,  
b) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí  

o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje  
k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů,  

c) není v likvidaci 
 
2. Profesní 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 
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nebo 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci 
 
 
f) Další podmínky pro plnění zakázky 
 
Potencionální dodavatelé odborných služeb musí zajistit tyto předem stanovené 
podmínky: 

- uchazeči mohou podat pouze jednu nabídku a varianty nabídky (mimo ty, 
které jsou přesně popsány v zadávací dokumentaci) se nepřipouštějí 

- dokončení realizace dvou zpravodajů ročně v období 2016-2022 
- dodavatel musí archivovat veškeré účetní dokumenty vztahující se k této 

zakázce 10 let od dokončení realizace 
- dodavatel musí umožnit kontrolním orgánům IROP nahlédnout do účetních 

výkazů vztahujících se k plnění této zakázky minimálně po dobu 10 let od 
ukončení projektu 

- dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně 
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení  

 
 
g) Závěrečné informace 
 

� Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv před uzavřením smlouvy zrušit výběrové 
řízení bez uvedení důvodu. 

� Zadavatel nehradí náklady, které vznikly uchazečům v souvislosti s účastí na 
zadávacím řízení. 

� Uchazeč je vázán svou nabídkou do dokončení realizace akce, tj. do roku 2022 
(příp. do konce programového období 2014-2020) 

� Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady  
a požadované informace stanovené touto výzvou, bude to mít za následek 
vyřazení nabídky. 

� Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění písemné smlouvy. 
 
V Lipníku nad Bečvou, 
dne 23. února 2016 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
Ing. Otakar Dokoupil, předseda MAS 

 
 
 
 

-------------------------------------- 
Vlastimil Bia, místopředseda MAS 

 
 
 
 

-------------------------------------- 
Tomáš Šulák, místopředseda MAS 


