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Č. j.:
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Počet stránek:
Počet příloh:
Datum:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem „ConnReg – Propagační
poznámkové bloky“

Informace o zadavateli:
Název:

Jihomoravský kraj

Zastoupený:

Ing. Ivo Minaříkem, MPA, vedoucím odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337
Komerční banka, a.s.
35-1425840237/0100
Mgr. Monika Knettigová, referentka fondů Evropské unie
+420 541 651 306
knettigova.monika@jmk.cz

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Informace o veřejné zakázce:

Název:

ConnReg – Propagační poznámkové bloky

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ust. § 6 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů a dle směrnice 50/INA-VOK Zadávání
veřejných zakázek

1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a dodání 1.000 ks propagačních poznámkových bloků s výstupy
projektů realizovanými v rámci přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika dle požadavků
zadavatele. Poznámkové bloky slouží k prezentaci výstupů úspěšně realizovaných projektů v rámci programu
IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

přeshraniční spolupráce INTERREG V-A AT-CZ, které byly v průběhu přípravy aktivně konzultovány ve
spolupráci se všemi partnery projektu ConnReg a budou distribuovány především v rámci plánovaných
tematických workshopů a konferencí účastníkům těchto akcí, tedy stávajícím projektovým realizátorům i
potenciálním žadatelům z následujících tematických oblastí:
-

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; podpora zapojení podniků (zejména MSP) do
systému inovací
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Ochrana a obnova ekologické rozmanitosti a podpora ekosystémových služeb
Rozvoj lidských zdrojů - rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití
potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu s důrazem na uplatnitelnost na trhu práce.
Udržitelné sítě a institucionální spolupráce - podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve
společném regionu

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v Příloze č. 1 této Výzvy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 190.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální. V případě, že nabídková cena
dodavatele překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, bude nabídka vyřazena a nebude dále
hodnocena.

2. Doba plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín zahájení plnění:

po nabytí účinnosti smlouvy (asi pol. září 2019)

Předpokládaný termín ukončení a předání plnění:

31. října 2019

3. Místo plnění veřejné zakázky
Místem odevzdání plnění je budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82
Brno.

4. Místo a lhůta pro podání nabídek
a) Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82.
b) Osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 242, Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82,
a to v pondělí až čtvrtek od 8.00 hodin do 16.00 hodin nebo v pátek od 8.00 hodin do
14.00 hodin, poslední den lhůty pro podání nabídek od 8.00 hodin do 10.00 hodin.
c) Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy
dodavateli/uveřejnění výzvy a končí dne 21. srpna 2019 v 10.00 hodin. Rozhodující pro
doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu
doručení).
d) Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci
přelepením, označena bude názvem veřejné zakázky a slovem – NEOTVÍRAT – a opatřena
v místě uzavření obálky otiskem razítka (pokud jej dodavatel používá) a podpisem dodavatele
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je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele při podání
nabídky. Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.
5. Kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokáže níže popsaným způsobem splnění podmínek způsobilosti:
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán nebo výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, v prosté kopii, přičemž tento výpis
nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů,
b) předložením dokladu prokazujícího oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu
předmětu veřejné zakázky v prosté kopii (takovým dokladem se rozumí zejména doklad o
oprávnění provozovat živnost podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky),
c) předložením originálu čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací
dokumentace, v němž dodavatel osvědčí splnění základní způsobilosti.

6. Obchodní podmínky zadavatele
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou vzoru smlouvy, který tvoří
přílohu č. 3 této Výzvy. Účastník předloží návrh smlouvy doplněný o určené příslušné části podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

7. Technické podmínky zadavatele
Zadavatel stanovil technické požadavky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou technických podmínek
(Specifikace předmětu zakázky), které tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

8. Způsob hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídek, která se skládá ze dvou dílčích
hodnotících kritérií:
8.1. Dílčí hodnotící kritérium - Nabídková cena včetně DPH za 1 ks propagačního poznámkové bloku váha 60%
Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH (u neplátců DPH pak celková cena).
Za nejvýhodnější se považuje nejnižší nabídková cena za 1 ks propagačního poznámkového bloku
(celkově poptává zadavatel 1.000 ks poznámkových bloků). Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou
bude přiděleno 100 bodů, bodové ohodnocení se vynásobí příslušnou vahou kritéria,
tj. taková nabídka získá celkem 60 bodů. Každé další nabídce bude přiděleno bodové ohodnocení,
které vyjadřuje míru splnění dílčího hodnotícího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce
(při zohlednění váhy dílčího hodnotícího kritéria) dle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena
Počet bodů kritéria = ----------------------------------------------- x 100 x váha dílčího kritéria (60 %)
nabídková cena hodnocené nabídky
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8.2. Dílčí hodnotící kritérium – Kvalita grafického návrhu vloženého listu prezentujícího vybraný projekt –
váha 40%
Zadavatel poskytuje v rámci Přílohy č. 2 této Výzvy vzorový text a doprovodné fotografie
prezentující jeden vybraný projekt realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká
republika. Uchazeč je povinen pro účely hodnocení tento text a fotografie vhodně graficky
zpracovat a předložit je ve formě grafického návrhu vloženého listu (oboustranně potištěného) do
poznámkového bloku.
Dílčí kritérium je rozděleno na dvě subkritéria.
1.
Čitelnost textu prezentujícího vybraný projekt (15 %)
Zadavatel bude hodnotit čitelnost textu z hlediska zvolení vhodné velikosti a fontu písma.
Text by měl být pohodlně čitelný ze vzdálenosti min. 30 cm. Uchazeč je povinen do
grafického návrhu vložit celý text poskytnutý zadavatelem
2.

Přehlednost, uživatelská srozumitelnost a vhodnost použité grafiky (25 %)
Zadavatel bude hodnotit přehlednost a barevnou sladěnost grafického návrhu a vhodnost
použité grafiky vzhledem k cílové skupině a s ohledem na poslání prezentovaného projektu.

Pro dílčí kritérium Kvalita grafického návrhu vloženého listu prezentujícího vybraný projekt, které
nelze vyjádřit přímo číselně, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně
vhodné v každém hodnoceném subkritériu a poměrně přiřadí každé z nabídek v každém
z hodnocených subkritérií bodovou hodnotu tak, že každá z nabídek může obdržet 1 – 100 bodů.
Nejvýhodnější nabídce bude v každém subkritériu přiřazena hodnota 100 bodů, ostatní nabídky
budou hodnoceny dle odpovídajícího výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou v daném
subkritériu, a to dle následujícího vzorce:
Počet bodů, které hodnocená nabídka
v daném subkritériu získala

x

váha subkritéria vyjádřena v %

U každé nabídky se následně sečtou vážené body z obou subkritérií. Výsledný součet dá u každé
nabídky výši vážených bodů za dílčí kritérium Kvalita grafického návrhu vloženého listu
prezentujícího vybraný projekt.
Poté budou sečteny body z kritéria Nabídková cena včetně DPH za 1 ks propagačního poznámkové bloku
a z kritéria Kvalita grafického návrhu vloženého listu prezentujícího vybraný projekt. Nabídka, která získá
v součtu za hodnocená dílčí kritéria nejvíce bodů, bude nabídkou vítěznou.
9. Struktura nabídky
Nabídka uchazeče bude obsahovat tyto části:
a) Krycí list (vzor krycího listu nabídky je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace) – základní
identifikační údaje dodavatele, tj. obchodní firma/název/jméno, sídlo/místo podnikání/bydliště, právní
forma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat
jménem dodavatele, telefon, fax, e-mail atd. V případě společného týmu nebo konsorcia několika
dodavatelů musí být uvedena pouze 1 právnická osoba, která bude ve smluvním vztahu se zadavatelem, a
která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech
týkajících se realizace této veřejné zakázky. Tým nebo konsorcium jsou považovány za jednoho zpracovatele.
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b) Nabídková cena zpracovaná v následující struktuře:
Nabídková cena za 1 ks
poznámkového bloku
bez DPH

Nabídková cena za 1
ks
poznámkového
bloku včetně DPH

Nabídková cena za 1.000
ks poznámkových bloku
bez DPH

Nabídková cena za
1.000 ks poznámkových
bloku včetně DPH

Nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré související náklady s plněním zakázky, včetně nákladů na vytvoření grafického návrhu a
zajištění a provedení ražby loga, dopravné apod.

c) Vytvořený grafický návrh
d) Podepsaný návrh Smlouvy o dílo dle čl. 6 Výzvy.
e) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 5 Výzvy.
10. Závěrečné informace
10.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
10.2. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako dodavatel více než jednou.
10.3. Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
10.4. Nabídky nebudou dodavatelům vráceny.
10.5. Dodavatelé jsou oprávněni podávat zadavateli žádosti o dodatečné informace k zadávacím
podmínkám veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty
pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace se podávají písemně na stejném místě a
stejným způsobem (osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence) jako nabídky dle této
zadávací dokumentace. Zadavatel poskytne dodatečné informace všem vyzvaným dodavatelům.
10.6. Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
10.7. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10.8. Nabídka, která:
a) nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady, informace a přílohy stanovené touto
zadávací dokumentací nebo
b) bude označena nebo doručena v rozporu s touto zadávací dokumentací nebo
c) bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek
nebude zadavatelem hodnocena.
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10.9. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné
zakázky a zadávací dokumentaci,
b) nevybrat žádnou nabídku bez uvedení důvodu,
c) neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem,
d) odmítnout všechny nabídky,
e) zadávací řízení kdykoliv zrušit.

11. Přílohy
Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu zakázky (technické podmínky).
Příloha č. 2: Vzorový text a doprovodné fotografie prezentující jeden vybraný projekt realizovaný v rámci
programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.
Příloha č. 3: Návrh Smlouvy o dílo (obchodní podmínky).
Příloha č. 4: Čestné prohlášení osvědčující splnění základní způsobilosti.

S pozdravem

Otisk razítka
Ing. Ivo Minařík, MPA
vedoucí odboru
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