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ZZAADDÁÁVVAACCÍÍ  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE  
kk  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzccee  mmaallééhhoo  rroozzssaahhuu      

((ddáállee  jjeenn  „„vveeřřeejjnnáá  zzaakkáázzkkaa““))  
 

     

 Název veřejné zakázky:  MMoottiivvaaččnníí  pprrooggrraamm  aa  pprrvvkkyy  jjeeddnnoottnnéé  vviissiibbiilliittyy  

pprroodduukkttuu  cceessttoovvnnííhhoo  rruucchhuu  

 

 Pořadové číslo:  2/2019  

     

 

Článek 1 

Identifikační údaje zadavatele 

 

     

 Název zadavatele:  Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.   

 Adresa zadavatele:  Vítkovická 3335/15, Ostrava 702 00  

 IČ zadavatele 

DIČ zadavatele 

 029 95 832 

CZ02995832 
 

 Oprávněné osoby zadavatele:  Mgr. Martin Radvan LL.M., jednatel        

     

 Kontaktní osoba zadavatele:  Mgr. David Karčmář  

 Telefon:  603148617  

     

 E-mail:  david.karcmar@mstourism.cz  

     

     

     

 

Článek 2 

Vymezení předmětu a druh veřejné zakázky 

 

2.1 Veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Technické atraktivity severní 

Moravy a Slezska“, podaného do Národního programu podpory cestovního ruchu 

v regionech, spolufinancovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

2.2 Předmětem veřejné zakázky je pořízení motivačního programu pro návštěvníky a 

pořízení prvků jednotné visibility produktu Technické atraktivity severní Moravy a 

Slezska. Jednotné prvky visibility zajistí, že návštěvník ihned pochopí, že se nachází na 

jednom z objektů širšího celku, a které budou informovat o možné návštěvě také dalších 

do produktu zapojených subjektů. 

 

2.3 Druh veřejné zakázky: dodávky. 
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Článek 3 

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek 

Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 2 této 

zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen práce pro zadavatele dokončit nejpozději do 

28. 6. 2019. 

Předpokádaná hodnota veřejné zakázky je 970 000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 

veřejné zakázky je zároveň maximální. 

Místo plnění: Moravskoslezský kraj 

 

Článek 4 

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

4.1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu pro realizaci celé veřejné zakázky a cenovou kalkulaci, 

která bude součástí návrhu Smlouvy o dílo. 

4.2. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH  a 

celková nabídková cena včetně DPH. 

4.3. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty 

veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.  

 

Článek 5 

Podání nabídky 

5.1 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v rámci veřejné zakázky. 

5.2 Dodavatel, který podal nabídku ve veřejné zakázce, nesmí být současně poddodavatelem              

jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku 

v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím 

řízení. 

5.3 Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 

podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím 

řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně 

s jinými dodavateli vyřadí.  

 

5.4 Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky,  tj. do 23. 05. 2019 do 10:00 

hodin na adresu Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. , správní vila Hlubina, 

Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava-Vítkovice.  

 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: 

 

VEŘEJNÁ  ZAKÁZKA  

„MMoottiivvaaččnníí  pprrooggrraamm  aa  pprrvvkkyy  jjeeddnnoottnnéé  vviissiibbiilliittyy  pprroodduukkttuu  cceessttoovvnnííhhoo  

rruucchhuu““ 

NEOTEVÍRAT 

(v levé horním rohu obálky musí být uvedena adresa uchazeče). 



  

 

Zadávací dokumentace  strana 3 

 

 

5.5 Nabídky se podávají poštou na níže uvedenou adresu: 

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., správní vila Hlubina, Vítkovická 3335/15, 702 00 

Ostrava-Vítkovice  

nebo osobně do kanceláře zadavatele na adrese:  

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Brick House (staré koupelny), Vítkovická 3365, 

702 00 Ostrava-Vítkovice, ve dnech:   pondělí – pátek od 9,00 do 16,00 hod (nutno 

nahlásit tel. předem: kontaktní osoba Lucie Holainová, tel.: +420 731 623 841).  

 

Článek 6 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

6.1 Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní 

firmy, datum zapsání v obchodním rejstříku, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby 

oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, e-mail (pro komunikaci v průběhu 

procesu zadávání zakázky) a URL adresu. 

6.2 Dodavatel ve své nabídce předloží vedle jiných dokumentů rovněž návrh smlouvy 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše 

zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. Uchazeč 

je povinen použít vzor Smlouvy o dílo obsažený v příloze č. 2. Údaje uvedené v návrhu 

smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě 

rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. 

6.3 Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem, včetně 

dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace. 

6.4 Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále a jedné  kopii  

v písemné formě, označených „ORIGINÁL NABÍDKY“ a „KOPIE NABÍDKY“ a CD 

s elektronickou verzí nabídky. 

6.5 V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou návrhu Smlouvy o dílo je 

rozhodující písemný návrh. V případě rozporů v technické specifikaci, rozhodující je 

jeho písemná verze. 

6.6 Součástí nabídky dále bude:  

a) Vyplněný krycí list s nabídkovou cenou (Příloha č. 1) 

b) Podepsaný a vyplněný návrh Smlouva o dílo včetně příloh (Příloha č. 2) 

c) Doklady prokazující splnění způsobilosti plnit zakázku: 

 Základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení (Příloha č. 3) 

 Profesní kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení (Příloha č. 3) 

 Technické kvalifikační předpoklady – formou čestného prohlášení, že 

realizoval minimálně 1 obdobnou zakázku v posledních 3 letech ve výši 

min. 500.000 Kč bez DPH s uvedením předmětu plnění, doby jejího 

poskytnutí, hodnoty referenční zakázky a identifikačních údajů 

objednatele včetně telefonického kontaktu (pro ověření referencí). 
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6.7 Před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, bude dodavatel zadavatelem osloven k 

doložení originálů nebo ověřených kopií podkladů k prokázání profesních kvalifikačních 

předpokladů: 

a) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní ode dne podání 

nabídky, je-li v ní uchazeč zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání ne starší než 90 dní ode dne podání nabídky, podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – předmět 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

6.8. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést 

zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být zajištěna způsobem znemožňujícím 

manipulaci s jednotlivými listy. 

6.9 Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

 

Článek 7 

Podrobná specifikace veřejné zakázky 

7.1 Zakázka se skládá ze zajištění následujících dodávek: 

 

Motivační program 

a) Deník návštěvníka  

b) Plátěná taška  

c) Plechový hrnek  

d) Placka pro návštěvníka 37 mm  

e) Magnetka s otvírákem  

f) Tetovačka s motivem Technotrasy  

 

Jednotná visibilita produktu 

a) Trhací mapa A3 na šířku  

b) Polička na propagační předměty ve tvaru loga Technotrasy  

c) Nálepka na sklo s logem Technotrasy 15x15 cm  

d) Nálepka na sklo s logem Technotrasy 8x8 cm 

e) Placky na oděv pracovníka 75 mm  

f) Roll-up 80 x 200 cm 

g) Venkovní reklamní stojan „Áčko“ A2 

h) Papírový sáček  

i) Dřevěná razítka 60x25 mm  

j) Plakát  DIN A2 

k) Plakát DIN A3  

l)  Trička s potiskem Technotrasa pro zapojené subjekty  

m) Dřevěné lehátko s motivem Technotrasy 

 

Počty kusů a podrobná specifikace všech předmětů tvoří Přílohu č. 4 této Zadávací 

dokumentace.  

Všechna tisková data a grafické podklady pro potisk předmětů dodá zadavatel a budou 

zhotoviteli předány při podpisu smlouvy. 
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Článek 8 

Kritéria a způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 

 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.  Při hodnocení 

nabídkové ceny je rozhodná její celková výše bez DPH, uvedená v návrhu smlouvy. Váha 

kritéria nabídkové ceny je 100 %. 

 

Článek 9 

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek 

9.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek tzn. do 17. 05. 2019. 

9.2 Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, 

nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení podmínek, 

včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kterým byla 

zadávací dokumentace poskytnuta.  

9.3 Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí 

žádosti. Odstavec 9.2 se použije obdobně. 

 

Článek 10 

Požadavky na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

 

Článek 11 

Požadavky na prokázání kvalifikace 

K prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeč přiloží: 

 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, viz příloha č. 3. 

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč přiloží: 

- Čestné prohlášení k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, viz příloha č. 3. 

Před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, bude dodavatel zadavatelem osloven k 

doložení originálů nebo ověřených kopií podkladů k prokázání profesních kvalifikačních 

předpokladů: 

c) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní ode dne podání 

nabídky, je-li v ní uchazeč zapsán, 

d) doklad o oprávnění k podnikání ne starší než 90 dní ode dne podání nabídky, podle 

zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – předmět 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží:  

– formou čestného prohlášení, že realizoval minimálně 1 obdobnou zakázku v posledních 3 

letech ve výši min. 500.000 Kč bez DPH s uvedením předmětu plnění, doby jejího poskytnutí, 

hodnoty referenční zakázky a identifikačních údajů objednatele včetně telefonického kontaktu 

(pro ověření referencí). 
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Článek 12 

Možnost využití poddovatelů 

 

V případě využití poddodavatelů je zhotovovitel povinen ve smlouvě tuto skutečnost uvést, 

včetně jejich seznamu a rozsahu jejich zapojení na realizaci díla (Příloha č. 2 návrhu Smlouvy 

o dílo). 

 

Článek 13 

Ostatní ujednání 

13.1 Zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z účasti v řízení. 

13.2 Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek proběhne dne  23. 05. 2019 v 10:01 hodin.  

13.3 Zadavatel stanovuje konec zadávací lhůty na  30. 06. 2019.  

 

 

Článek 14 

Přílohy zadávací dokumentace 

Příloha č. 1:  Krycí list nabídky 

Příloha č. 2:  Závazný vzor Smlouvy o dílo vč. příloh 

Příloha č. 3: Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 4:  Podrobná specifikace předmětu zakázky 

 

V Ostravě dne ……………… 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Radvan, LL.M. 

jednatel 


