VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
(dále jen „Výzva“)
(k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s peněžitým plněním od 50.000,- do 499.999,- Kč)

1. NÁZEV ZAKÁZKY
Zajištění a dodávka tiskových služeb, č.j.: MR08/2016
2. ZADAVATEL
Český rozhlas
Sídlo zadavatele:
IČ a DIČ:
Korespondenční adresa:

Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
45245053; CZ45245053
Český rozhlas
Oddělení veřejných zakázek
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. René Zavoral, generální ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Šárka Pazderová
Tel.: +420 221 553 578 Mobil: +420 720 958 742
E-mail: sarka.pazderova@rozhlas.cz
ID datové schránky: rnaadje

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy o
poskytování služeb s jedním uchazečem na dodávku tištěných materiálů (viz. příloha č. 4 Výzvy)
podle konkrétních potřeb zadavatele. Smlouva bude uzavřena dobu 4 měsíců.
Předpokládaná maximální celková cena za předmět plnění po dobu trvání smlouvy nepřesáhne
částku 450.000,- Kč bez DPH.
Místo plnění:
sídlo zadavatele:
Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
jednotlivá regionální studia:
ČRo – centrála – Vinohradská 12, 120 99, Praha 2
ČRo – centrála – Římská 13, 120 99, Praha 2
ČRo Brno – Beethovenova 4, 657 42, Brno
ČRo Zlín – Osvoboditelů 187, 760 01, Zlín
ČRo České Budějovice – U Tří lvů 1, 370 01, České Budějovice
ČRo Hradec Králové – Havlíčkova 292, 501 01, Hradec Králové
ČRo Pardubice – Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice
ČRo Plzeň – náměstí Míru 10, 301 00, Plzeň
ČRo Karlovy Vary – Zítkova 3, 360 01, Karlovy Vary
ČRo Region, Středočeský kraj – Hybešova 10, 186 72, Praha 8
ČRo Sever – Na Schodech 10, 400 01, Ústí nad Labem
ČRo Liberec – Modrá 1048, 460 06, Liberec 6
ČRo Olomouc – Horní náměstí 21, 771 06, Olomouc
ČRo Ostrava – Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava
ČRo Region, Vysočina – Masarykovo náměstí 42, 586 01, Jihlava
Doba plnění:
4 měsíce od uzavření smlouvy
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4. DALŠÍ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Požadované platební podmínky:
Veškeré požadované platební podmínky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této Výzvy – Závazný
návrh smlouvy.
Požadované smluvní podmínky
Veškeré požadované smluvní podmínky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této Výzvy – Závazný
návrh smlouvy.
Požadované záruční podmínky:
Veškeré požadované záruční podmínky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této Výzvy – Závazný
návrh smlouvy.
Požadované servisní podmínky
Veškeré požadované servisní podmínky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této Výzvy – Závazný
návrh smlouvy.
Požadované sankční podmínky:
Veškeré požadované sankční podmínky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této Výzvy – Závazný
návrh smlouvy.
Požadované dodací podmínky
Veškeré požadované dodací podmínky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této Výzvy – Závazný
návrh smlouvy.

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NABÍDKOVÉ CENY
A) Uchazeč předloží v nabídce tyto doklady:
a) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (viz příloha č. 1 této
Výzvy) (s nabídkovou cenou zpracovanou dle tohoto článku výzvy), zaslaný či doručený
zároveň ve formátech *.pdf (naskenovaný s podpisem) a *.doc (k případným úpravám).
b) Prostá kopie příslušného dokladu o oprávnění k podnikání
c) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku
d) Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace (viz příloha č. 3 této Výzvy)
e) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku
(viz příloha č. 3 této Výzvy)
f) Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí.
Dodavatel předloží dokumenty dle písm. f) ve formě čestného prohlášení a z předložených
dokumentů musí být patrné splnění níže vymezené úrovně technického kvalifikačního
předpokladu.
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních třech letech realizoval
minimálně 3 zakázky s obdobným předmětem plnění jako je předmět veřejné zakázky každou
v hodnotě min. 100.000,- Kč bez DPH.
Nabídka bude předložena v následujících formátech: *.pdf, *.doc, *.xls, *.jpg – do e-mailu mohou být
data zkomprimována = formát *.zip nebo *.rar.

Veškerá čestná prohlášení a kopie výpisů a oprávnění nesmějí být starší 90 dnů!
B) Požadavek na zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu – viz tabulka pro výpočet
nabídkové ceny, která je přílohou č. 2 této Výzvy.
Pokud uchazeč ocení kteroukoliv položku v tabulce nulovou nebo mimořádně nízkou nabídkovou
cenou, bude vyzván k vysvětlení nejasností v nabídce.
Nabídková cena bude stanovena v českých korunách, v uvedeném členění, jako cena nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou
dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě.
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6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY
Veškeré nabídky v rámci tohoto zadávacího řízení je uchazeč povinen zaslat prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK, kterým je zároveň provozován profil zadavatele. Veškeré informace
týkající se postupu odesílání nabídek jsou podrobně popsány v „uživatelské příručce“ volně dostupné
v systému EZAK, která tvoří přílohu č. 5 této Výzvy.
Uchazeč vloží svou nabídku do prostředí systému EZAK před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, aby vkládali nabídky do systému EZAK včas, jelikož pozdě
odeslanou nabídku systém již nepřijme a zadavateli ji nezpřístupní. Uchazeči mohou nabídky
vkládat kdykoliv před koncem lhůty pro podání nabídek, systém EZAK nechává až do okamžiku
uplynutí lhůty nabídky uzamčené, takže jsou chráněné před předčasným otevřením zadavatelem.
Nabídky, které budou zadavatelem obdrženy po lhůtě, nebudou otevřeny a zadavatel
bezodkladně vyrozumí uchazeče o jejich podání po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčími hodnotícími kritérii, na základě kterých budou nabídky hodnoceny, a jejich jednotlivé váhy jsou:
1) nejnižší nabídková cena – váha 80 %
2) výše slevy – váha 20 %

ad 2) výše slevy
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria nabídne uchazeč dodavateli výši slevy v procentech
z jednotkových cen služeb při objednání minimálního množství služeb pro uplatnění slevy. Minimální
množství pro uplatnění slevy, které zadavatel požaduje, je uvedeno v příloze č. 2 této Výzvy.

V rámci celkového hodnocení nabídek přidělí zadavatel každé nabídce v každém ze samostatných
kritérií 1 až 100 bodů, kdy vyšší hodnota znamená lepší hodnocení. Hodnoty přidělených bodů u
jednotlivých nabídek v jednotlivých kritériích budou upraveny vynásobením vahou příslušného kritéria
(např. 70 % znamená násobek 0,7). Teprve poté budou body u každé nabídky sečteny, čímž vznikne
celkové bodové hodnocení každé nabídky, podle kterého bude vyhotoveno výsledné pořadí všech
hodnocených nabídek.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která získá nejvyšší počet bodů součtem za obě
kritéria.

8. LHŮTY A TERMÍNY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Poslední termín pro podání nabídky je:
Poslední den lhůty, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

19. 4. 2016 v 10:00 hod.
31. 7. 2016

9. OSTATNÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE
a. Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídek.
b. Údaje uvedené v jednotlivých částech Výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky a
předkládání informací o kvalifikaci.
c. Veškeré dotazy k výběrovému řízení jsou uchazeči povinni adresovat na kontaktní osobu
uvedenou výše.
d. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy.
e. Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem požádat o
dodání prostých či ověřených kopií výpisu z obchodního rejstříku i živnostenských oprávnění.
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10. PŘÍLOHY NEBO DALŠÍ SOUČÁSTI VÝZVY
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 2– Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a
finanční způsobilosti dodavatele
Příloha č. 4 – Specifikace díla
Příloha č. 5 – Uživatelská příručka systému E-ZAK

Mgr. Šárka
Pazderová

Digitálně podepsal Mgr. Šárka Pazderová
DN: c=CZ, o=ČESKÝ ROZHLAS [IČ
45245053], ou=Oddělení veřejných
zakázek, ou=90107340, cn=Mgr. Šárka
Pazderová, serialNumber=P324234,
title=specialista veřejných zakázek
Datum: 2016.04.08 13:11:17 +02'00'
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