VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
(k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s peněžitým plněním od 50.000,- do
499.999,99 Kč)

1. NÁZEV ZAKÁZKY
Rozvoj webového API
Č.j.: 7/NM/2018

2. ZADAVATEL
Český rozhlas
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO: 45245053, DIČ: CZ45245053
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
Mgr. René Zavoral, generální ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:
Jiří Malina
Mobil: +420 606 652 784
E-mail: jiri.malina@rozhlas.cz

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
I. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: Rozvoj webového API pro účely projektu MůjRozhlas
Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 1 této Výzvy – návrh smlouvy.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 450.000- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun
českých) bez DPH.
Nabídka účastníka musí splňovat veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené v této Výzvě
včetně obchodních podmínek, které jsou zaneseny do závazného návrhu smlouvy.
II. MÍSTO PLNĚNÍ:
sídlo zadavatele: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
III. DOBA PLNĚNÍ:
Doba trvání zakázky: 12 měsíců
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 15. 11. 2018

4. DALŠÍ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Závazný návrh smlouvy včetně příloh
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Obchodní a platební podmínky plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném
návrhu smlouvy (viz příloha č. 1 Výzvy). Účastník předloží v nabídce návrh smlouvy, jehož text bude
odpovídat závaznému návrhu smlouvy (viz příloha č. 1 Výzvy), který bude doplněn o barevně
označené části obchodních podmínek. Účastník není oprávněn měnit, ani doplňovat závazný návrh
smlouvy na jiných než barevně označených místech.
K návrhu smlouvy je účastník povinen připojit také všechny přílohy uvedené v závazném návrhu
smlouvy. Účastník přitom není povinen k návrhu smlouvy přiložit přílohy, které jsou již obsaženy
v jiné části jeho nabídky.
Návrh smlouvy, musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo osobou
příslušně zmocněnou, originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém
případě součástí nabídky.
Zadavatel neposkytne vybranému dodavateli jakékoliv zálohy.
Veškeré požadované obchodní, platební, dodací, záruční, servisní a sankční podmínky jsou
podrobně vymezeny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této Výzvy.

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A NABÍDKOVÉ CENY
A) Účastník předloží v nabídce tyto doklady:
a) Návrh smlouvy (viz příloha č. 1 této Výzvy) podepsaný ze strany účastníka statutárním
orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou (originál nebo úředně ověřená kopie
zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky), s nabídkovou cenou zpracovanou
dle tohoto článku Výzvy, doručený zároveň ve formátech *.pdf (naskenovaný s podpisem)
a *.doc (k případným úpravám).
Nabídka bude předložena v následujících formátech: *.pdf, *.doc, *.xls, *.jpg – do e-mailu mohou
být data zkomprimována = formát *.zip nebo *.rar.

B) Požadavek na zpracování nabídkové ceny:
Účastník zpracuje nabídkovou cenu formou položkového rozpočtu – viz Tabulka pro výpočet
nabídkové ceny, která je přílohou č. 2 této Výzvy, kde účastník nacení všechny požadované
položky.
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná
se započtením veškerých dodávek, prací, činností, ostatních nákladů, rizik, zisku, finančních vlivů
(např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě a v závazném návrhu smlouvy.

6. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídku je účastník o zakázku povinen zaslat prostřednictvím el. pošty na všechny níže uvedené
e-mailové adresy zároveň:
jiri.malina@rozhlas.cz
daniel.hrouzek@rozhlas.cz
Na nabídky, které nebudou současně zaslány na uvedené elektronické adresy, nebude brán
zřetel.
Veškeré případně ústně (tj. i telefonicky) provedené nabídky musí být neprodleně potvrzeny
obdobně dle výše popsaného způsobu.

7. HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
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Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez
DPH.

8. LHŮTY A TERMÍNY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Lhůta pro podání nabídek: do 31. 10. 2018 do 12 hod

9. OSTATNÍ POŽADAVKY A PODMÍNKY ZADAVATELE
a.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

b.

Údaje uvedené v jednotlivých částech Výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele
na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je účastník povinen se řídit při zpracování
nabídky a předkládání informací o kvalifikaci.

c.

Veškeré dotazy k výběrovému řízení jsou dodavatelé povinni adresovat na kontaktní
osobu uvedenou výše.

d.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy.

e.

Zadavatel je oprávněn vyžádat si od vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud byly požadovány
a nebyly již ve výběrovém řízení předloženy.

f.

Účastník je povinen dodržet podmínky uvedené v technické specifikaci, která tvoří přílohu
č. 3 této Výzvy. Pokud Výzva včetně příloh obsahuje požadavky nebo odkazy
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu,
zadavatel umožňuje u každé takto vymezené položky nabídnutí a použití i jiných
rovnocenných (tj. kvalitativně a technicky obdobných) řešení.

10. PŘÍLOHY NEBO DALŠÍ SOUČÁSTI VÝZVY
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy
Příloha č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
Příloha č. 3 – Technická specifikace
Příloha č. 4 – Ukázka dokumentace API
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