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a)  Informace o druhu a předmětu zakázky 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je grafika, sazba, tisk a distrubuce zpravodaje pro 
zajištění propagace a publicity dvakrát ročně pro MAS MORAVSKÁ BRÁNA z. s. 

b) Identifikační údaje zadavatele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) Poskytnutí 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 zpracování nabídky 

 
Nabídka bude předložena v českém jazyce, položky vyjádřené v penězích budou uvedeny 
zásadně a pouze v CZK včetně DPH.  
 

3. Způsob zpracování nabídkové ceny 

 
Pro zpracování nabídkové ceny může uchazeč vyplnit a předložit formulář nabídkové 
ceny, který je součástí Krycího listu, přílohy č. 1, nebo použít formulář vlastní s uvedením 
údajů specifikovaných v oddíle 4. 
 
Ceny a sazby vyplněné do jednotlivých položek rozpočtu musí krýt celou hodnotu 
dodávky popsaných v dané položce včetně všech případných nákladů a výdajů 
vyžadovaný pro realizaci příslušného díla včetně dočasných prací a instalací a všech 
obecných rizik, povinností a závazků výslovně stanovených nebo implicitně zahrnutých  
v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Předpokládá se, že náklady na zařízení, 
zisk a rezervy na všechny závazky jsou rovnoměrně zahrnuty do uvedených cen. 
Nabízené ceny se uvádí jako aktuální ceny v den předložení nabídky. Ceny se zadávají 
(musí být uvedeny) ke každé požadované položce. Sazby zahrnují veškeré daně, cla  
a další závazky, které nejsou v nabídce uvedené zvlášť.  
 
Požadujeme zpracovat nabídkovou cenu ve variantách, jak je specifikováno v příloze č.1: 
„Podrobný rozpis požadovaných služeb: Grafické práce a sazba a tisk zpravodaje – slepý 
rozpočet“ této zadávací dokumentace a tyto varianty vyplnit do formuláře nabídkové 
ceny, který je součástí Krycího listu nebo do formuláře vlastního. 
 

4. Další vyžadované součásti nabídky 

 
Požadované doklady ke splnění kvalifikace dle Výzvy k podání nabídky, bod e) 
 
Krycí list nabídky: Pro sestavení krycího listu může uchazeč použít přílohu č. 2 – Krycí 
list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní 
identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), 
nejvýše přípustná nabídková cena zpracovaná podle zadávací dokumentace, datum  
a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. 
 

Nabídka musí obsahovat časový harmonogram realizace od dodání textových 
podkladů i všech variant, které jsou specifikovány v příloze č. 1 Podrobný rozpis 
požadovaných služeb: Grafické práce, sazba, tisk a distribuce zpravodaje – slepý 
rozpočet. 

Uchazeč k nabídce doloží alespoň tři reference z obdobných zakázek (zpravodaje, 
noviny), nebo pět referencí z dalších zakázek (knihy, publikace, informační a propagační 
letáky), a to buďto elektronicky v pdf na CD nosiči, nebo tištěné. 
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5. Způsob vyhodnocení nabídek 

 

Pro transparentní výběr nejvhodnějšího dodavatele odborných služeb byla ustanovena 
tříčlenná výběrová komise ve složení: 

- Ind. Otakar Dokoupil, předseda MAS MORAVSKÁ BRÁNA 
- Vlastimil Bia, místopředseda MAS MORAVSKÁ BRÁNA 
- Tomáš Šulák, MAS MORAVSKÁ BRÁNA 

 
Po ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. 18. 3. 2016, se uskuteční zasedání výběrové 
komise. 
 
Předem byla stanovena tato kritéria,: 

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

 
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 10. 
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, 
pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (například doba záruky, 
apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 10 a poměru 
hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro 
která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (například cena nabídky, 
apod.) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 10 a poměru 
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit 
číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a 
přiřadí nejvhodnější nabídce 10 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové 
ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější 
nabídce. 
 
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich 
důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 
  
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová 
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na 
základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí 
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která 
dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.  
 
Na závěr bude podle stanovených kritétií určena a schválena nejvhodnější nabídka. 
Dodavatel, jehož nabídka bude nejvhodnější, bude kontaktován a bude s ním sepsána 
smlouva.  
 
 

e) Obchodní podmínky 

1. Obecné obchodní podmínky 

Odpovědnost za vady 

Smluvní strany se dohodly na tom, že pro vztahy vyplývající z této smlouvy platí 
ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku. 
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Závazky objednatele a zhotovitele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytné podklady, které si zhotovitel díla 
písemně vyžádá. Objednatel se zavazuje napomáhat zhotoviteli při práci na díle 
zajišťováním nezbytných informací a podkladů.  

2. Zhotovitel se zavazuje získané dokumenty použít pouze za účelem zpracování díla. 

3. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré zákony a předpisy. 

 

Splnění závazku zhotovitele 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem uskutečnění. Objednatel nemůže odmítnout 
převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady. 

 

Sankční ustanovení 

1.  V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý týden prodlení. 

2.  V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý týden prodlení. 

 
Veškeré podmínky a požadavky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je přílohou 
nabídky. Pokud tento návrh smlouvy nepřiloží, bude uchazeč z dalšího výběru vyloučen. 
 

 Předložený návrh smlouvy po obsahové i formální stránce odpovídá veškerým 
požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách. 

 Návrh smlouvy rovněž akceptuje ustanovení obecně závazných právních předpisů, které 
se vztahují na provádění příslušné veřejné zakázky. 

 
 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění konečného znění smlouvy. 
 

2. Platební podmínky 

Jednotlivé zrealizované dílčí části díla – grafika, sazba, tisk a distribuce konkrétního čísla 
zpravodaje – budou zadavatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, splňujících 
náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů. 
Fakturace proběhne dle Pravidel IROP. 
 
Faktura bude splatná ve lhůtě nejpozději do 30 dní od jejího doručení zadavateli za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá 
faktura splatnosti. 
 
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace akce dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena 
upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného 
plnění. Jiné další překročení nabídkové ceny je nepřípustné. 
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f) 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. od 2016 do 

2022. 
� 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 

 
 


