Věc: Poskytnutí dodatečných informací č. 2 k veřejné zakázce na dodávky
„Propagační předměty OP VK JMK“
Změna zadávací dokumentace

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ)

Jihomoravský kraj, IČ: 708 88 337, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, jako zadavatel
veřejné zakázky „Propagační předměty OP VK JMK“, Vám tímto v souladu s ustanovením § 49 odst.
2 a odst. 4 ZVZ, poskytuje následující informace:
Dotaz č. 1:
poprosím o lepší specifikaci materiálu u Slohy - viz příloha,
Poptávka na Slohu
Počet: 1000 kusů
Základní specifikace: Průhledná tříklopá složka na dokumenty, formát A4, s uzavíráním na gumu,
potisk logy
Materiál: PVC
Barva: černá/oranžová
Povrch čirý a strukturovaný, hladký?
Důležité vzhledem k potisku a ceně vstupního materiálu
Dotaz č. 2:
Příloha č. 1 smlouvy Poptávkové listy
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Poptávkový list

Název předmětu
Objednatel

Propagační předměty OP VK
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Poptávka na BLOK
Počet: 1000 kusů
Základní specifikace: A5,50 listů (potisk na první straně) 80g,4/0 (logo projektu, logolink, text –
kontaktní údaje), bez obálky + podklad karton, lepen v hlavě
Materiál: papír
Barva: bílá/oranžová
Blok má být s přebalem s potiskem 4/0 nebo potisk bude jen na prvním listě bloku? Nebo potisk na
všech listech? Jak je myšlena barva bílá/oranžová?
Poptávka na BLOK
Počet: 1000 kusů
Základní specifikace: A4,50 listů (potisk na první straně) 120g,4/0 (logo projektu, logolink, text –
kontaktní údaje), bez obálky + podklad karton, lepen v hlavě
Materiál: kov (směs)
Barva: oranžová/bílá
Blok má být s přebalem s potiskem 4/0 nebo potisk bude jen na prvním listě bloku? Nebo potisk na
všech listech? Jak je myšlena barva bílá/oranžová? Materiál kov?
Poptávka na Papírovou taška (látkové držení)
Počet: 1000 kusů
Základní specifikace: velikost (v x š) 50x30 cm + potisk logy
Materiál: papír
Barva: bílá/oranžová
Potisk logy barevný? Má být na 1 nebo na obou stranách? Jak je myšlena barva bílá/oranžová?
Poptávka na Slohu
Počet: 1000 kusů
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Základní specifikace: Průhledná tříklopá složka na dokumenty, formát A4, s uzavíráním na gumu,
potisk logy
Materiál: PVC
Barva: černá/oranžová
Potisk logy barevný? Materiál PVC nebo může být papír? Jak je myšlena barva černá/oranžová?

Poptávka na pero
Počet: 1000 kusů
Základní specifikace: Dvoubarevné kuličkové pero, náplň modrá/červená, potisk logy 1/0
Materiál: PVC
Barva: černá/bílá
Poptávka na Psací soupravu
Počet: 800 kusů
Základní specifikace: pentelka + propiska (kov), potisk logy 1/0
Materiál: kov (směs)
Barva: oranžová/bílá
Souprava má výt v krabičce? Musí být v kovové nebo může být plastová? Barva buď bílá, nebo
oranžová? Nebo musí být kombinace obou barev?
Poptávka na Flash USB disk
Počet: 650 kusů
Základní specifikace: kapacita 8GB, potisk logy 1/1
Materiál: kombinace PVC/kov
Barva: černá, bílá (případně i kombinace)
Poptávka na Šňůrku na krk
Počet: 1200 kusů
Základní specifikace: potisk na jedné straně, šířka cca 2,5 cm, karabina vč. šňůrky na mobil
Materiál: textil/kov/PVC
Barva: kombinace barev – černá/oranžová, žlutá/zelená
Potisk logy 1/0 nebo barevný? Jak je myšlena kombinace barev? Šňůrka má být dvoubarevná? Nebo
v jakém poměru mají být barvy rozděleny?
Poptávka na Klíčenku
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Počet: 1000 kusů
Základní specifikace: “úchyt mince“, velikost výška max. 4 cm, šíře max. 3 cm, potisk logy
Materiál: kov
Barva: stříbrná
Potisk logy 1/0?
Poptávka na Termohrnek
Počet: 500 kusů
Základní specifikace: velikost cca 15 x 8 cm, úchyt držení, víčko, potisk svislý
Materiál: kov
Barva: stříbrná, modrá, červená
Potisk logy 1/0? Je možné loga rozdělit?
Poptávka na Termosku
Počet: 500 kusů
Základní specifikace: velikost cca 25 x 8 cm, potisk svislý
Materiál: kov
Barva: stříbrná, černá
Potisk logy 1/0?
Poptávka na Keramický šálek s podšálkem
Počet: 400 kusů
Základní specifikace: potisk vodorovný, obj. 0,40 cl.
Materiál: keramika
Barva: bílá, žlutá
Potisk 1 barva?
Poptávka na Pravítko + Lupa
Počet: 900 kusů
Základní specifikace: potisk logy na jedné straně, velikost 30 x 3,5 cm
Materiál: PVC/sklo
Barva: bezbarvá
Potisk 1 barva?
Poptávka na Bonbony
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Počet: 800 kusů
Základní specifikace: oválný tvar, otevírání kapsík, rozměry: průměr 5 cm, potisk logy
Materiál: kov
Barva: žlutá, oranžová, zelená
Potisk 1 barva?
Poptávka na Antistres
Počet: 600 kusů
Základní specifikace: antistres pěnový, tvar koule, potisk okolo, velikost průměr – 6-7cm
Materiál: měkká pěna
Barva: žlutá, oranžová, červená
Je možné loga rozdělit?

Poptávka na Antistres míček
Počet: 500 kusů
Základní specifikace: výplň plastový granulát, průměr 5 cm, potisk 1/0
Materiál: PVC
Barva: modrá/bílá, žlutá/bílá, červená/bílá
Je možné loga rozdělit?
Poptávka na Látkovou tašku
Počet: 1000 kusů
Základní specifikace: velikost 40 x 30 cm, potisk, velikost držadla – 6 -7cm
Materiál: textil
Barva: šedá, béžová, oranžová
Potisk 1 barva?
Poptávka na Pouzdro na propisky
Počet: 800 kusů
Základní specifikace: tvar válce, zip na horní straně, potisk 1/0, velikost – cca 18 cm, výška cca 7 cm
Materiál: PVC
Barva: oranžová, červená, zelená, modrá
Poptávka na Pastelky velké
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Počet: 900 kusů
Základní specifikace: tvar Průměr tuhy je 3,2 mm, průměr pastelky je 7 mm, tvar trojhran, délka
pastelky je 175 mm, baleny v papírové krabičce + potisk logy
Materiál: papír/dřevo
Barva: kombinace barev
Kolik pastelek má být v krabičce? Je nutný trojhran nebo může být i kulatá nebo osmihran? Potisk 1
barva?
Poptávka na Pastelky malé v krabičce, 6ks
Počet: 900 kusů
Základní specifikace: 6 ořezaných pastelek různých barev v papírové krabičce, rozměr krabičky min.
9x4,5x0,8cm, délka pastelky 8,5cm, průměr pastelky 7mm, potisk 1/0
Materiál: papír/dřevo
Barva: dřevo s označením barvy pastelky, krabička modrá, červená, zelená, žlutá
Poptávka na Svítilna v krabičce
Počet: 1000 kusů
Základní specifikace: hliníková svítilna v kovové krabičce s výstelkou, vč. 2ks náhradních baterií a
poutka, rozměr svítilny - 14,3 cm x průměr 1,8 cm, potisk 1/0 na krabičce
Materiál: kov
Barva: krabička stříbrná, svítilna stříbrná a modrá
Poptávka na Pouzdro na CD
Počet: 600 kusů
Základní specifikace: plastový zvýrazňovač ve tvaru trojúhelníku, rozměr 8,5x8,5x1cm, 3 barvy
zvýrazňovačů v rozích, kryté vršky, potisk 1/0
Materiál: PVC
Barva: bílá + 3 barvy hrotů
Špatná specifikace.
Poptávka na Zvýrazňovač Triangl
Počet: 600 kusů
Základní specifikace: plastový zvýrazňovač ve tvaru trojúhelníku, rozměr 8,5x8,5x1cm, 3 barvy
zvýrazňovačů v rozích, kryté vršky, potisk 1/0
Materiál: PVC
Barva: bílá + 3 barvy hrotů
Poptávka na Čistící hadřík na brýle
Počet: 800 kusů
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Základní specifikace: hadřík z mikrovlákna v čirém PVC obalu, rozměr hadříku 15x15cm, rozměr
obalu 8,4x6cm, potisk 1/0
Materiál: PVC + mikrovlákno
Barva: čirá, modrá
Je možné potisk rozdělit?
Poptávka na Pláštěnku - přívěšek
Počet: 800 kusů
Základní specifikace: pláštěnka – pončo s kapucí univerzální velikosti, plastový obal - tvar koule
s očkem a klíčenkou pro zavěšení, velikost – průměr 6cm, potisk okolo 1/0
Materiál: PVC /ABS
Barva: žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
Je možné potisk rozdělit?
Dodatečná informace:
1. Na základě výše uvedených žádosti o poskytnutí dodatečných informací se zadavatel rozhodl
upravit technické podmínky předmětu zakázky. Upravená zadávací dokumentace bude zaslána
osloveným uchazečům, zveřejněna na profilu zadavatele a na webu OP VK.
2. Na základě výše uvedeného se zároveň prodlužuje lhůta pro podání nabídek, která končí dne
11. 6. 2013 v 9:00 hod.
Otevírání obálek se tak uskuteční dne 11. 6. 2013 v 9:15 hod
V Brně dne 24. 5. 2013
S pozdravem

JUDr. Věra Vojáčková, v.r.
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
na základě pověření hejtmana Jihomoravského kraje
ze dne 17. 12. 2012 č.j. JMK 140297/2012
Příloha:
Elektronické médium CD-ROM s upravenou Výzvou, Zadávací dokumentací a Přílohami Zadávací
dokumentace č. 1 - 4
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Výzva k podání nabídek
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)

C/13/592
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/5.2.00/39.0038
Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji –
oblast podpory 5.2
Propagační předměty OP VK JMK
Zjednodušené podlimitní řízení.

17. 05. 2013
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje
Tel: 541 651 251
Fax: 541 651 349
E-mail: bozek.vaclav@kr-jihomoravsky.cz
70888337
CZ70888337
Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Tel: 541 651 341
Fax: 541 651 349
E-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz
Zahájení lhůty pro podávání nabídek: 17. 05. 2013
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 6. 2013 v 9:00
hodin.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí
nabídky zadavatelem (nikoli den předání k poštovnímu
doručení). Nabídky doručené po tomto termínu nebudou
zařazeny do hodnocení.
Uchazeči jsou nabídkami vázáni po dobu 45 kalendářních
dnů ode dne následujícího po dni skončení lhůty pro podání

1

Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
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Popis předmětu zakázky:

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:
Typ zakázky3

Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

nabídek.
Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější,
se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do
uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.
Předmětem plnění zakázky je zajištění externího
zpracovatele propagačních předmětů, které budou sloužit
k propagaci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Předmět
a
rozsah
plnění
je
podrobně
specifikován v Poptávkových listech, které tvoří přílohu
č. 1 smlouvy této výzvy.
874 200,- Kč bez DPH (183 582,- DPH)
Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena jako
maximální a nemůže být v nabídce uchazeče překročena
Tato veřejná zakázka je ve smyslu § 8 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“), veřejnou zakázkou na dodávky a ve
smyslu § 12 odst. 2 zákona podlimitní veřejnou zakázkou,
zadávanou podle § 21 odst. 1 písm. f) ZVZ ve
zjednodušeném podlimitním řízení.
Realizace veřejné zakázky započne bezodkladně po
podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Zadavatel požaduje dokončení plnění zakázky
nejpozději do 30. 8. 2013.
Nabídku je možno podávat tak, aby do termínu uvedeného
v této výzvě byla doručena:
1. Buď osobně na adresu zadavatele: Jihomoravský
kraj, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
náměstí 3/5, 601 82 Brno, dveře č. 243, a to
v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin,
poslední den lhůty do 09:00 hodin.
2. Nebo poštou na adresu zadavatele: Jihomoravský
kraj, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo
náměstí 3/5, 601 82 Brno.
Nabídky je možné předkládat pouze v listinné podobě
v řádně uzavřené obálce označené celým názvem
zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT!“, s uvedenou
kontaktní adresou dodavatele (uchazeče).

2
3

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
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Nabídka bude podána ve dvojím vyhotovení (originál +
kopie). Zpracování nabídky je možné pouze písemně
v českém jazyce. Nabídka bude podepsána osobou
oprávněnou jednat za uchazeče.
Uchazeč předloží nabídku ve struktuře, jak je uvedena
v příloze č. 1 této výzvy.
Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena vč. DPH za celou dodávku.

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace4:

V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ prokáže
uchazeč splnění veškerých kvalifikačních předpokladů
požadovaných
zadavatelem
předložením
Čestného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč tyto
kvalifikační předpoklady splňuje, tj. že:
 splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v
§ 53 odst. 1 ZVZ;
 splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené v
§ 54 písm. a) a b) ZVZ;
 splňuje technické kvalifikační předpoklady uvedené
v § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ; a
 je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto
veřejnou zakázku.
Zadavatel doporučuje použít předlohu Čestného
prohlášení o splnění kvalifikace, která je Přílohou č. 2
zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):
4

Dle § 62 odst. 3 ZVZ pouze uchazeč, se kterým má být
uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace ke
dni uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nesplnění této
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti
k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ
(blíže viz Příloha č. 1 Výzvy).
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce a
v písemné listinné formě. Požadavek na písemnou listinnou
formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Platné od 27.4.2009

Stránka 10 z 42

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena,
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky,
a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci spojenou
s tímto výběrovým řízením a s předmětem plnění od
podpisu této smlouvy oběma stranami až do roku 2025,
nevyžaduje-li český právní řád lhůtu delší.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit a to bez udání
důvodů.
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatných zadávacích podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 výzvy.

V Brně dne ......................

…………………………………….

Mgr. Václav Božek, CSc., v.r.
náměstek hejtmana

Přílohy:
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávaná ve
zjednodušeném podlimitním řízení „Propagační předměty OP VK JMK“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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PŘÍLOHA č. 1
Jihomoravský kraj
se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5
Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce „Propagační předměty OP VK JMK“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

1. Identifikační údaje zadavatele
Název zakázky malého
„Propagační předměty OP VK JMK“
rozsahu:
Zadavatel
Název:

Jihomoravský kraj

IČO :

708 88 337

Adresa sídla:

Telefon:

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba
zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších
územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona
České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana Jihomoravského
kraje
na základě usnesení č. 246/13/Z4 ze 4. zasedání ZJMK konané
dne 28. 2. 2013
Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Jihomoravského kraje
Tel: 541 651 341
E-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz
541 651 341

E-mail:

orr@kr-jihomoravsky.cz

Právní forma:

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat:

Kontaktní osoby:

2. Preambule
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZVZ“), na podlimitní veřejnou zakázku
na dodávky. Tato zadávací dokumentace spolu se všemi svými přílohami představuje soubor
dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících zejména
předmět veřejné zakázky a požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatelů.
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Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky
obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této
zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací
dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje
všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentace
a bude s jimi řídit.
Zakázka je realizována v rámci projektu technické pomoci reg. č. CZ 1.07/5.2.00/39.0038
s názvem Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji II – oblast podpory 5.2.

3. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem zakázky Jihomoravského je dodání reklamních předmětů specifikovaných
v příloze č. 3 zadávací dokumentace opatřených potiskem dle pravidel zadavatele
uvedených v Příloze č. 1 smlouvy Poptávkové listy (dále jen „dodávka“).
POZN.: Veškeré grafické návrhy k reklamním předmětům jsou zpracovány v JEDNOTNÉM DESIGNU
logolinku projektu.
Podklady budou dodány kupujícím (logolink a text) a veškeré detaily ohledně umístění log a designu
budou upřesněny individuálně u každého předmětu.

4. CPV Kód
Kód CPV:

39294100-0

Informační a propagační výrobky

5. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota celkově za všechny položky veřejné zakázky je 874 200,- Kč bez
DPH tj. 1 057 782,- Kč s DPH.
Uvedená hodnota je maximální a nepřekročitelná.

6. Doba a místo předání plnění
Doba plnění:
Místo plnění:

nejpozději do 30. 8. 2013.
místem plnění je sídlo zadavatele.

7. Lhůta pro podání nabídek
Nabídku je nutné podat nejpozději do dne 11. 6. 2013 do 09:00 hod.
Poštou je možné nabídku zaslat na adresu Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Brno.
Osobně je možné nabídku podat zadavateli v sídle zadavatele na adrese Jihomoravský kraj,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, na sekretariát odboru regionálního rozvoje, kancelář
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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č. 243, a to v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin, v úterý a ve
čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin.

8. Dodatečné informace
Uchazeč je oprávněn v souladu s § 49 odst. 1 ZVZ požadovat písemně dodatečné informace
k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději
5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel může v souladu s § 49 odst. 4 ZVZ poskytnout dodavateli dodatečné informace
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

9. Kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče podané do tohoto zadávacího
řízení je prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 50 a násl.
ZVZ v rozsahu dále stanoveném zadavatelem.
Kvalifikovaným, pro plnění této veřejné zakázky, je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 ZVZ,
c) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 ZVZ, a
d) předloží česné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku.

a. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady stanovené v ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ splňuje
uchazeč, který:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
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musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi
svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

b. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady stanovené v ustanovení § 54 ZVZ splňuje uchazeč,
který je schopen předložit:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

c. Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který je schopen v souladu
s ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ předložit seznam minimálně 3 významných
dodávek realizovaných v posledních 3 letech s uvedením rozsahu (ceny plnění bez
DPH) a doby plnění.
Každá položka seznamu významných dodávek musí být doložena:
a) osvědčením objednatele dodávky, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
b) osvědčením objednatele dodávky, pokdy byly dodávky poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
c) smlouvou s jinou osobou a současně dokladem o uskutečnění plnění dodavateli,
není-li to možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Pod pojmem „významná dodávka“ se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí
realizovaná dodávka reklamních předmětů ve výši min. 300 000,- Kč bez DPH.
Pod pojmem „v posledních 3 letech“ se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí, že
dodávka byla poskytnuta v období max. tři roky zpětně, počítáno ke dni konce lhůty pro
podání nabídek.

d. Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů
V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ prokáže uchazeč splnění požadovaných
kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem předložením Česného
prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč tyto kvalifikační předpoklady
splňuje, tj. že:





splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 ZVZ;
splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené v § 54 písm. a) a b) ZVZ;
splňuje technické kvalifikační předpoklady uvedené v § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ; a
je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.

Zadavatel doporučuje použít předlohu Čestného prohlášení o splnění kvalifikace, která je
Přílohou č. 2 zadávací dokumentace. V případě, že uchazeč předloží čestné prohlášení
odlišné od uvedené předlohy, musí toto jeho čestné prohlášení mít minimální náležitosti
uvedené v předloze Čestného prohlášení.

e. Doklady předkládané před podpisem smlouvy dle § 62 odst. 3 ZVZ
Dle ustanovení § 62 odst. 3 ZVZ pouze uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle
§ 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně
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ověřené kopie všech dokladů, prokazujících splnění kvalifikace. V případě, že uchazeč
tuto povinnost nesplní a doklady prokazující splnění kvalifikace nepředloží, považuje
se tato skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.
1. Vítězný uchazeč bude pro účely splnění základních kvalifikačních předpokladů
povinen předložit zadavateli před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie
následujících dokumentů:
a. výpisů z evidence rejstříků trestů jak fyzické, tak právnické osoby (§ 53 odst. 1
písm. a) a b) ZVZ),
b. potvrzení příslušného finančního úřadu (§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ) a
c. potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ).
2. Vítězný uchazeč bude pro účely splnění profesních kvalifikačních předpokladů
povinen předložit zadavateli před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie
následujících dokumentů:
a. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán a
b. dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího
příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
3. Vítězný uchazeč bude pro účely splnění technických kvalifikačních předpokladů
povinen předložit zadavateli před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie
následujících dokumentů:
a. seznam min. 3 významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech
s uvedením jejich rozsahu (ceny plnění bez DPH) a doby plnění a
b. osvědčením objednatele dodávky, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo osvědčením objednatele dodávky, pokdy byly dodávky
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouvou s jinou
osobou a současně dokladem o uskutečnění plnění dodavateli, není-li to
možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Vzhledem ke skutečnosti, že vítězný uchazeč bude povinen na základě výzvy k uzavření
smlouvy a v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 ZVZ předložit zadavateli originály nebo
úředně ověřené kopie těchto dokladů platných ve lhůtě pro podání nabídky, doporučuje
zadavatel všem uchazečům, aby si uvedené dokumenty zajistili již ve lhůtě pro podání
nabídek.
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V souladu s ustanovení § 57 odst. 2 ZVZ doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky.

f.

Společná nabídka několika dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění
kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé
společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 ZVZ společně
několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinní předložit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek,
že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv
právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.

g. Nabídka podaná zahraničním dodavatelem
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu
planého v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném
tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu planého v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je
zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi
sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení.
Doklady prokazující splnění kvalifikace překládá zahraniční dodavatel v původním jazyce
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel
v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázáná,
nestanoví jinak; to platí i v případě prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném, než
českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na
území České republiky.
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje
na doklady ve slovenském jazyce.

10. Požadavky na obsah nabídky
V souladu s ustanovením § 68 odst. 2 a 3 ZVZ musí nabídka uchazeče obsahovat:
a) Identifikační údaje uchazeče;
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b) Návrh smlouvy včetně všech příloh požadovaných zadavatelem v zadávací
dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;
c) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů;
d) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele;
e) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve
lhůtě pro podání nabídek;
f)

Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou zakázkou.

Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku
či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou za uchazeče jednat. U společné
nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 51 odst. 6 ZVZ.
Jedná-li za uchazeče zástupce, požaduje zadavatel z důvodu právní jistoty, aby uchazeč
v nabídce uvedl, resp. doložil právní titul zastoupení (plná moc, vedoucí organizační složky,
pověření apod.), nevyplývá-li právní důvod z jiných předložených dokumentů (např. prokura
z výpisu z obchodního rejstříku).
U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsaná v souladu se smlouvou dle § 51
odst. 6 ZVZ.

11. Požadavky na způsob zpracování a podání nabídky
Kompletní nabídka bude zpracována a předložena v českém jazyce (výjimku tvoří odborné
názvy a údaje) v listinné podobě, a to v jednom originále označené „ORIGINÁL“ a jedné kopii
označené „KOPIE“ a v elektronické kopii (v běžně dostupném formátu) na CD/DVD nosiči
přiloženém k originálu nabídky. Nabídka bude podepsaná na krycím listu osobou
oprávněnou.
Nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a svázána do jednoho svazku, aby nebyla
možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které
by mohly zadavatele uvést v omyl.
Uchazeč je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené, neporušené obálce zřetelně
označené nápisem „NEOTVÍRAT“ s uvedením názvu výběrového řízení. Na obálce bude
uvedena adresa, na kterou bude možno zaslat uchazeči oznámení podle § 71 odst. 6 ZVZ
(tj. vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek).

12. Zadávací lhůta
V souladu s ustanovením § 43 ZVZ stanoví zadavatel zadávací lhůtu, zejména s ohledem na
druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky do 30. 8. 2013.
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Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

13. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena, uvedená v nabídce (i všechny uvedené ceny jednotlivých položek)
obsahuje veškeré náklady uchazeče spojené s uskutečněním dodávek až na místo plnění.
Pro zpracování nabídky použije uchazeč tabulku uvedenou v příloze č. 3 zadávací
dokumentace.
Všechny ceny budou uvedeny v Kč bez DPH, samostatně příslušná sazba DPH a nabídková
cena včetně DPH za dodávanou položku a celkem za nabízené množství a budou stanoveny
jako ceny nejvýše přípustné.
Jednotkové ceny, uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, musí odpovídat
cenám, doplněným do tabulky, která je přílohou návrhu kupní smlouvy.
Předpokládaná nabídková cena za celý předmět plnění této zakázky byla stanovena na
částku 874 200,- Kč bez DPH (tj. 1 057 782,- Kč včetně DPH).
Předpokládaná hodnota zakázky i jednotlivých dílčích plnění je stanovena jako maximální a
nemůže být v nabídce uchazeče překročena.

14. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11. 6. 2013 od 09:15 hod. v sídle zadavatele
Žerotínovo nám. 3/5, Brno místnost č. 243.
Otevírání obálek může být přítomen uchazeč nebo zástupce uchazeče, který se prokáže
plnou mocí pro zastupování uchazeče při otevírání obálek s nabídkami, a to maximálně dvě
osoby za uchazeče.
Osoba oprávněna jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem totožnosti a aktuálním
výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce. Zástupce uchazeče se prokáže
svým průkazem totožnosti, aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším
než 3 měsíce a plnou mocí podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče.

15. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

16. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek zadavatele jsou uvedeny v závazném
návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
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Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení závazného vzoru návrhu
smlouvy, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno.

17. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených zákonem.
Za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ, pro který nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považována mj. i
absence nabídek s nabídkovou cenou umožňující zadavateli nepřekročit finanční limit pro
danou veřejnou zakázku.

18. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno před hodnotící komisí ve smyslu ustanovení § 78
odst. 1 písm. b) ZVZ podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena včetně
DPH.
Zadavatel předá hodnotící komisi obálky s nabídkami uchazečů, kteří prokázali splnění
kvalifikace, včetně seznamu nabídek.
Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků
zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal
nabídku, která by byla v rozporu s platnými právními předpisy.
Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska,
zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů,
zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí.
V souladu s výzvou a zadávací dokumentací hodnotící komise provede hodnocení nabídek
uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a jejichž nabídky splnily všechny zákonné
požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebyly v rozporu
s platnými právními předpisy a neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu podle
tohoto kritéria.

19. Další podmínky zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek, a to buď na
základě žádostí uchazečů o dodatečné informace, nebo z vlastního podnětu. Dodatečné
informace k zadávacím podmínkám zadavatel uchazečům poskytne v souladu se ZVZ
stejným způsobem, jakým jim byla poskytnuta zadávací dokumentace.
Náklady uchazeče spojené s účastí uchazeče v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.
Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním
podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
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předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění).
Uchazeči berou na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění bude vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní
tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené
právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb.,
o státní kontrole, v platném znění). Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinnost bude
vybraný uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.
Uchazeč se ve smlouvě zaváže umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně
však do konce roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky
archivovat.
V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 ZVZ si zadavatel vyhrazuje právo oznámit
rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém
případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění
na profilu zadavatele.
V souladu s ustanovením § 76 odst. 6 ZVZ si zadavatel vyhrazuje právo rozhodnutí
o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém
případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění
na profilu zadavatele.
V souladu s ustanovením § 81 odst. 4 ZVZ si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit na
svém profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V takovém případě
se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude považovat za doručené všem dotčeným
zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
V Brně dne ......................

…………………………………….
Mgr. Václav Božek, CSc., v.r.
náměstek hejtmana
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Příloha č. 2

Krycí list nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Propagační předměty OP VK
JMK“
Obchodní název
uchazeče

(doplňte)

Sídlo společnosti

(doplňte)

IČO společnosti

(doplňte)

Adresa pro
doručení:

(doplňte)

Plátce DPH

(doplňte „ANO“ či NE“)

Zastoupen(a)
(osoba/osoby
oprávněná jednat
jménem uchazeče)
Jméno kontaktní
osoby
Telefon kontaktní
osoby

(doplňte)
(doplňte)
(doplňte)

E-mail kontaktní
osoby

(doplňte)

Cena bez DPH

(doplňte)

DPH v %

(doplňte)

DPH v Kč

(doplňte)

Cena včetně DPH
= nabídková cena

(doplňte)

V (doplňte místo) dne (doplňte datum)
/podpis(y)/
.....................................................................................................
(doplňte jméno osob/osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče)
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PŘÍLOHA č. 3

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Propagační předměty OP VK JMK“
Obchodní název
uchazeče
sídlem
IČO:
Zastoupen:

(doplňte)
(doplňte)
(doplňte)
(doplňte)

která je uchazečem o veřejnou zakázku „Propagační předměty OP VK JMK“
dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky a
v zadávací dokumentaci
čestně a pravdivě prohlašuje, že:
a) se podrobně seznámil se zadávací dokumentaci včetně jejích příloh;
b) při zpracování nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro
prokázání kvalifikace;
c) splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“);
d) splňuje profesní kvalifikační předpoklady uvedené v § 54 písmenu a) a b) zákona;
e) splňuje technické kvalifikační předpoklady uvedené v § 56 odst. 1 písmenu a) zákona
v rozsahu stanoveném zadavatelem;
f)

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku;

g) podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých
přiložených dokumentů.

V (doplňte místo) dne: (doplňte datum)

(podpis osob/y oprávněné jednat jménem či za uchazeče)
…………………………………………….................
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PŘÍLOHA č. 4

Tabulka: předmět zakázky
cena za ks
vč. DPH

Druh zboží

DPH

BEZ
DPH

požadované
množství

Dvoubarevné kuličkové pero
Průhledná tříklopá složka na dokumenty
Klíčenka – kov
Termohrnek
Termoska
Psací souprava
Papírová taška
Šňůrky na krk
Flash usb disk 8GB
Blok A5
Blok A4
Keramický šálek s podšálkem
Bonbony click-clack
Antistres míček - pěnový
Antistres míček - silikonové kuličky
Pravítko + Lupa
Látková taška
Pouzdro na propisky
Pastelky velké, 12 ks
Pastelky malé v krabičce, 6ks
Svítilna v krabičce
Pouzdro na CD
Zvýrazňovač Triangl

1000
1000
1000
500
500
800
1000
1200
650
1000
1000
400
800
600
500
900
1000
800
900
900
1000
600
600

Čištící hadřík na brýle
Pláštěnka - přívěšek

800
800

celkem
vč. DPH

CELKEM
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PŘÍLOHA č. 5
Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které
jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o poskytování služeb. Obchodní
podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem, předkládané
jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Uchazeč do těchto
obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní
identifikační údaje a údaje o ceně – v textu vytečkováno) a následně takto doplněné
obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku, který bude
uchazečem podepsaný. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené
uchazečem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění
budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech této zadávací
dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních
podmínkách.
V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si
případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek.
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Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Jihomoravský kraj
zastoupený:
JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje
se sídlem:
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
IČ:
70888337
DIČ:
CZ70888337, plátce DPH
kontaktní osoby: Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje
Ing. Bohdana Svobodová, vedoucí odd. evropských dotací, odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,
č.ú.:
tel.:
541 651 341, 541 651 348
fax.:
541 651 349
email:
minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz,
(dále jen objednatel)
2. (doplní zájemce)
zastoupený:
vedená u:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
tel.:
fax:
e-mail:
(dále jen zhotovitel)

II.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je dodání propagačních předmětů pro účely propagace projektu
„Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji II – oblast podpora 5.2“, za
podmínek této smlouvy a její přílohy č. 1 – Poptávkové listy, která je její nedílnou součástí.
III.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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Předmět smlouvy

1. Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat
objednateli předmět plnění (dílo) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou
úplatu (cenu díla).

2. Předmětem smlouvy (dílem) je dodání propagačních předmětů vztahujících se k projektu
„„Projekt technické pomoci OP VK v Jihomoravském kraji II – oblast podpora 5.2““,
včetně potištění povinnými logy a texty (dále také jen „publicita“) za podmínek této
smlouvy. Podrobná specifikace propagačních předmětů je uvedena v příloze č. 1 této
smlouvy – poptávkových listech.

3. Předmětem plnění je zejména:
a) zhotovení díla dle grafických návrhů propagačních předmětů dodaných zhotovitelem
a odsouhlasených objednatelem před samotným zhotovením díla vč. povinných log
a textů zajišťujících publicitu dle přílohy č. 1 této smlouvy - Poptávkových listů,
b) zhotovení díla s použitím textů a informací dle přílohy č. 1 této smlouvy Poptávkových listů,
c) balení do vhodných obalů s vyznačením počtu kusů,
d) doprava propagačních předmětů do místa předání.

4. Požadavky na zpracování díla:
a) Potisk plnobarevný, musí být zachována barevnost a čitelnost log (viz. příloha č. 1
této smlouvy – Poptávkové listy)
b) Propagační předměty musí splňovat podmínky stanovené v příloze č. 1 této smlouvy
– Poptávkových listech
IV.
Cena díla
1. Cena za zhotovení díla je sjednána dohodou smluvních stran, jako cena nejvýše
přípustná za zhotovení a dodání díla v celém rozsahu dle této smlouvy:
Cena za dílo (základ pro určení výše daně):
Sazba DPH:
Výše DPH:
Cena celkem včetně DPH:
2. Výše ceny za dílo byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena díla a v této výši
byla akceptována objednatelem.
3. Sjednaná cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě
změny – zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH
daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu
uskutečněného zdanitelného plnění.
4. Do sjednané ceny jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na vytvoření celého
předmětu plnění – díla této smlouvy a jeho hmotné zachycení, zejména cestovní výdaje,
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náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla a jeho hmotné zachycení,
odměny autorům jednotlivých částí díla.
5. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění objednatele a případně třetích osob
užívat majetková práva k dílu.
V.
Doba a místo plnění
1. Termín zahájení prací: bezprostředně po uzavření smlouvy
2. Zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy předložit návrh konečné
grafické úpravy propagačních předmětů k odsouhlasení objednateli.
3. Objednatel se k návrhu vyjádří do 5 kalendářních dnů od předložení návrhu zhotovitelem.
4. V případě připomínek ze strany objednatele je zhotovitele povinen upravit návrh dle
připomínek do 5 pracovních dnů. Při nezapracování připomínek objednatele jde o hrubé
porušení ze strany zhotovitele dle čl. X bod 3 této smlouvy.
5.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v celém rozsahu jeho zadání
dle čl. III této smlouvy: do 30. 8. 2013 do 13:00 hod.

6. Místem předání díla je Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor
regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli řádnou
součinnost při provádění díla spočívající zejména ve schválení nebo odsouhlasení
návrhů na základě žádosti zhotovitele. Objednatel je povinen poskytnout součinnost do
7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele (fax, e-mail, osobní doručení).
Prodlení objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti má za následek prodloužení
termínu plnění díla o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob
provedení a soulad se zadáním ve smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen objednateli na požádání poskytnout rozpracované dílo ke kontrole.
4. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat s objednatelem; případné
změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem objednatele.
5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace
o provádění díla, dodržovat obecně závazné předpisy, postupovat s náležitou odbornou
péčí a chránit zájmy objednatele.
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6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech,
které mohou mít vliv na provedení díla.
7. Objednatel si vymiňuje, že celé dílo a jednotlivé výstupy nebudou obsahovat věcné ani
formální chyby, budou aktuální, budou odpovídat stanovenému zadání a budou
provedeny v dohodnuté formě.
8. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo
která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a
druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou
registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li
stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě pochybností se
oznámení považují za doručená 3. den po jejich prokazatelném odeslání.
9. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo včas a v řádné kvalitě, při zpracování díla bude
postupovat s náležitou odbornou péčí a profesionálně.
10. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za škody způsobené porušením svých
povinností podle této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své činnosti
nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobré jméno objednatele.
12. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly
v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek
nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli
změny jeho právní formy, změny v osobách statutárních zástupců, úpadek, vstup do
likvidace, změnu adresy pro doručování, změnu peněžního účtu apod.
13. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by
mohl přijít do styku.
14. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat žádné utajované skutečnosti,
skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství, včetně osobních údajů, které není
oprávněn sdělit jinému. Zhotovitel také prohlašuje, že dílo nebude obsahovat žádné
skutečnosti, které mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů
jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy.
VII.
Splnění díla a jeho předání
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem
i objednatelem.
2. Dnem řádného předání díla se rozumí den předání díla objednateli; tímto dnem nabývá
objednatel k dílu vlastnické právo a přechází na něj nebezpečí škody na věci.
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3. Dnem předání grafických návrhů přechází na objednatele oprávnění grafické návrhy
užívat ke všem způsobům užití díla tak, jak je nutné k dosažení účelu uvedeného v čl. II.
této smlouvy, zejména pak pořizovat kopie díla i nad rozsah sjednaný v této smlouvě.
Objednatel není povinen tato práva využít. Oprávnění vykonávat majetková práva ke
grafickým návrhům platí celosvětově po celou dobu jejich trvání. Objednatel je oprávněn
poskytnout dílo třetím osobám. Oprávnění vykonávat majetková práva ke grafickým
návrhům pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je
oprávněn na základě grafických návrhů zhotovit sám nebo prostřednictvím třetí osoby
další propagační předměty potištěné povinnými logy a texty nad rámec této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn hmotné zachycení grafických návrhů ani samotných
propagačních předmětů sám využívat nebo poskytnout jeho kopie jiné osobě ani není
oprávněn nad rámec této smlouvy sám zhotovovat propagační předměty potištěné
povinnými logy a texty.
VIII.
Platební podmínky
1. Cena díla bude uhrazena objednatelem po řádném předání dokončeného díla ve všech
jeho částech dle této smlouvy.
2. Podkladem pro zaplacení je faktura – daňový doklad, který musí obsahovat veškeré
náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.
Podkladem pro vystavení faktury jsou podepsané protokoly o předání a převzetí díla
(části díla).
Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
a) označení a číslo,
b) označení smluvních stran,
c) důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla - přesněji bude na faktuře text:
„……..důvod fakturace………k projektu „Projekt technické pomoci OP VK
v Jihomoravském kraji II – oblast podpory 5.2“ v rámci OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
d) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
e) den odeslání faktury a lhůta splatnosti,
f) datum uskutečněného zdanitelného plnění,
g) částka k úhradě,
h) příloha – protokoly o předání a převzetí díla.
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.
4. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za
dílo, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy (zejména přílohu dle odst. 2
tohoto článku) nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví objednateli novou fakturu se
správnými údaji, popř. doplní přílohy podle odst. 2 tohoto článku a dnem jejího doručení
začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.
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IX.
Záruka a odpovědnost za vady díla
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou a formální správnost díla, tzn. že dílo
bude provedeno v souladu s požadavky objednatele. Vadou díla se pro účely této
smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem
díla.
2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla
kdykoli v záruční době.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční
době, má objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění
v přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví. Objednatel má
vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady:
a) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad
či nedodělků,
b) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru,
že ztěžují či dokonce brání v užívání díla,
c) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.
5. Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím
zjištění. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje
odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění objednatelem.
O době a předmětu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany písemný
zápis, který obě smluvní strany podepíší.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na
odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu
neuzná. V případě, že zhotovitel za uplatněné vady neručí, budou mu následně vzniklé
náklady objednatelem uhrazeny do 10 dnů od doručení jejich písemného uplatnění
zhotovitelem.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady.

X.
Sankce, odstoupení od smlouvy
1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat celé dílo nebo část díla ve sjednaném
rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 2000 Kč za každý započatý den prodlení do dne předání díla v celém rozsahu jeho
zadání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé
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objednateli v příčinné souvislosti s porušením povinnosti ze strany zhotovitele, k níž se
smluvní pokuta podle této smlouvy váže.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je kupující povinen uhradit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se
stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Poruší-li zhotovitel podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu
vzniklé škody.
4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se
považují zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění, nedodržení doby plnění
a nedodržení povinné publicity.
5. Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny
na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel
od smlouvy odstoupit.
6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání
nabídky na zakázku, na základě které je realizováno dílo dle této smlouvy, uvedl
nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový
prospěch.
7. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno 5. den od jeho
odeslání. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením se tato smlouva od počátku ruší.
8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků
z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že
mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění
poskytnutá před účinností odstoupení).
XI.
Závěrečná ujednání
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně
platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vzhledem k tomu, že služby jsou součástí čerpání prostředků z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (respektive z projektu „Projekt technické pomoci
OP VK v Jihomoravském kraji II – oblast podpory 5.2“), je Dodavatel povinen uchovat
veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy do 31. 12. 2025 a na vyžádání je
v této lhůtě předložit orgánům oprávněným provádět věcnou a finanční kontrolu projektu.
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3. Dodavatel musí umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999
Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
5. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Poptávkové listy.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno
vyhotovení je určeno pro objednatele, druhé vyhotovení pro zhotovitele.
7. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody formou písemných číslovaných
dodatků potvrzených oběma smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu.
9. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly
a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže
svými podpisy.

Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne ………… 2013 na …..
schůzi usnesením č. ………….
V ……………….. dne ………………..

V ……………….. dne …………

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………….
Jihomoravský kraj

………………………………………….
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Příloha č. 1 smlouvy Poptávkové listy
Poptávkový list
NÁZEV PŘEDMĚTU
OBJEDNATEL

Propagační předměty OP VK
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Pozn.: Uchazeči jsou povinni dodržet JEDNOTNÝ DESIGN u povinných log specifikovaných
v příloze č. 2 smlouvy, pouze v případě, že budou předměty zakázky takových rozměrů, u nichž
by byly potisky špatně čitelné je možné povinná loga přizpůsobit individuálně dle pravidel
vizuální identity uvedených v Manuálu vizuální identity log OP VK dostupné z
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/manualy-vizualni-identity .
Možnost využití zkrácené verze logolinku u jednotlivých předmětů zakázky je před provedením
vítězný uchazeč povinen konzultovat se zástupcem zadavatele.
Poptávka na BLOK
Počet: 1000 kusů

Základní specifikace: A5,50 listů, první list oranžový papír s potiskem nezkráceného
logolinku 1/0, potisk bude horizontální umístěný uprostřed listu, ostatní listy bílý papír, bez
potisku, váha bílého i oranžového papíru 80g, bez obálky + podklad karton, lepen v hlavě
Materiál: papír
Barva: první list oranžový papír, ostatní listy bílý papír
Poptávka na BLOK
Počet: 1000 kusů

Základní specifikace: A4,50 listů, obálka – oranžový křídový papír, lesklý, 120g, s potiskem
nezkráceného logolinku 1/0 umístěného uprostřed listu, ostatní listy – bílý papír bez potisku
80g, podklad karton, kroužková spirála v hlavě
Materiál: obálka (1. list) oranžový lesklý křídový papír, ostatní listy – bílý papír, kroužková
spirála – kov (směs)
Barva: obal – oranžová, ostatní listy – bílá
Poptávka na Papírovou taška (látkové držení)
Počet: 1000 kusů

Základní specifikace: velikost minimálně (v x š) 50x30 cm, 500 ks bílá papírová taška
s oranžovým látkovým držením (uši), potisk nezkrácený logolink 4/0, 500 ks oranžová
papírová taška s bílým látkovým držením (uši), potisk nezkrácený logolink 1/0
Materiál: taška – papír; držení (uši) – látka
Barva: 500 ks papírová taška bílá, oranžové látkové držení (uši); 500 ks papírová taška
oranžová, bílé látkové držení (uši)
Poptávka na Průhledná tříklopá sloha na dokumenty
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Počet: 1000 kusů

Základní specifikace: Průhledná tříklopá PVC (plastová) složka na dokumenty, formát A4,
s uzavíráním na gumu, 500 ks černá složka s nezkráceným potiskem logy 1/0, barva gumy
libovolná, 500 ks oranžová složka s nezkráceným potiskem logy 1/0, barva gumy libovolná
Materiál: PVC (plast), typ povrchu libovolný dle nabídky uchazeče, ne papírová sloha
Barva: 500 ks černých průhledných složek, 500 ks oranžových průhledných složek
Poptávka na Dvoubarevné kuličkové pero
Počet: 1000 kusů

Základní specifikace: Dvoubarevné kuličkové pero, náplň modrá/červená, potisk logy 1/0
Materiál: PVC
Barva: libovolná kombinace barev černá / bílá na jednotlivých perech (ne jeden celý kus
černý, nebo bílý)
Poptávka na Psací soupravu
Počet: 800 kusů

Základní specifikace: stříbrná nebo oranžová pentelka + propiska (kov) v plastové krabičce
s výstelkou, vrchní část (víčko) krabičky bude z čirého (průhledného) plastu, barva spodní
krabičky je libovolná, potisk logy 1/0 na pentelce i propisce, ne na krabičce,
Materiál: kov (pentelka, propiska), plast (krabička)
Barva: stříbrná, oranžová – na jednotlivých kusech buď stříbrná nebo oranžová, nebo
kombinace obou barev, podmínkou je, že v jedné sadě bude pentelka a propiska ve stejném
barevném provedení
Poptávka na Flash USB disk 8GB
Počet: 650 kusů

Základní specifikace: kapacita 8GB, potisk logy 1/1, zde je možné logolink rozdělit dle
pravidel uvedených v manuálu vizuální identity
Materiál: kombinace PVC/kov
Barva: na jednotlivých kusech buď bílá nebo černá nebo kombinace obou barev
Poptávka na Šňůrku na krk
Počet: 1200 kusů

Základní specifikace: potisk na jedné straně, šířka 1 - 2 cm, karabina vč. šňůrky na mobil, na
šňůrce bude potisk 1 nezkrácený logolink 1/0, 300 ks černých šňůrek, 300 ks oranžových
šňůrek, 300 ks zelených šňůrek a 300 ks žlutých šňůrek
Materiál: textil/kov/PVC
Barva: 300 ks černá, 300 ks oranžová, 300 ks zelená, 300 ks žlutá
Poptávka na Klíčenku - kov
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Počet: 1000 kusů

Základní specifikace: “úchyt mince“, velikost výška max. 4 cm, šíře max. 3 cm, potisk logy
1/0
Materiál: kov
Barva: stříbrná
Poptávka na Termohrnek
Počet: 500 kusů

Základní specifikace: objem minimálně 400 ml, úchyt držení, víčko, potisk logolink vertikální
1/0, logolink nelze dělit, množství dle barev 300 ks stříbrné, 100 ks modré, 100 ks červené,
barevné provedení lze v kombinaci s ozdobnými prvky v jiných barvách
Materiál: kov, víčko – plast (PVC)
Barva: stříbrná, modrá, červená
Poptávka na Termosku
Počet: 500 kusů

Základní specifikace: objem minimálně 500 ml, potisk logolink vertikální 1/0, logolink nelze
dělit, množství po 250 ks, barevné provedení lze v kombinaci s ozdobnými prvky v jiných
barvách
Materiál: kov
Barva: stříbrná, černá
Poptávka na Keramický šálek s podšálkem
Počet: 400 kusů

Základní specifikace: 200 ks bílých a 200 ks žlutých keramických šálků s podšálky (v sadě 1
šálek a 1 podšálek), šálek bude mít objem 0,40 cl, potisk horizontální na šálku, ne na
podšálku
Materiál: keramika
Barva: 200 ks bílých šálků s podšálky, 200 ks žlutých šálků s podšálky (podmínkou je, že
v jedné sadě bude šálek s podšálkem ve stejném barevném provedení)
Poptávka na Pravítko + Lupa
Počet: 900 kusů

Základní specifikace: potisk logy na jedné straně 1/0, velikost minimálně 30 x 3,5 cm
Materiál: PVC/sklo
Barva: bezbarvá
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Poptávka na Bonbony click - clack
Počet: 800 kusů

Základní specifikace: oválný tvar, otevírání click – clack (kovové kulaté víčko otevíratelné
stlačením uprostřed), rozměry: průměr minimálně 5 cm, potisk logy na víčku v jedné barvě,
příchuť bonbónů je libovolná, 300 ks žlutých, 300 ks zelených a 200 ks oranžových obalů
Materiál: kovová krabička
Barva: žlutá, oranžová, zelená
Poptávka na Antistres míček - pěnový
Počet: 600 kusů

Základní specifikace: antistres pěnový, tvar koule, potisk okolo 1/0, velikost průměr – 6 – 7
cm, logolik možno použít zkrácený dle velikosti předmětu a podle manuálu vizuální identity,
200 ks ve žluté, 200 ks v oranžové a 200 ks v červené barvě
Materiál: měkká pěna
Barva: žlutá, oranžová, červená
Poptávka na Antistres míček – silikonové kuličky

Počet: 500 kusů
Základní specifikace: výplň plastový granulát, průměr minimálně 5 cm, potisk 1/0, logolink
možno použít zkrácený dle velikosti předmětu a podle metodiky vizuální identity, 100 ks
modrá/bílá, 200 ks žlutá/bílá, 200 ks zelená/bílá
Materiál: PVC, náplň plastový granulát
Barva: modrá/bílá, žlutá/bílá, zelená/bílá
Poptávka na Látkovou tašku
Počet: 1000 kusů

Základní specifikace: velikost 40 x 30 cm, potisk 1/0, velikost držadla – 6 – 7 cm, 300 ks
šedá, 350 ks béžová, 350 ks oranžová
Materiál: textil
Barva: šedá, béžová, oranžová
Poptávka na Pouzdro na propisky
Počet: 800 kusů

Základní specifikace: tvar válce, zip na horní straně, potisk 1/0, délka 18 – 20 cm, průměr 6 –
9 cm, po 200 ks z každé barvy, barevné provedení lze v kombinaci s ozdobnými prvky
v jiných barvách
Materiál: PVC
Barva: oranžová, červená, zelená, modrá
Poptávka na Pastelky velké, 12 ks
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Počet: 900 kusů

Základní specifikace: 12 ořezaných pastelek různých barev v papírové krabičce, průměr tuhy
je 3,2 mm, průměr pastelky je 7 mm, tvar trojhran, délka pastelky je 175 mm, potisk logy 1/0
na krabičce
Materiál: krabička papírová, pastelky dřevěné
Barva: kombinace barev
Poptávka na Pastelky malé v krabičce, 6ks
Počet: 900 kusů

Základní specifikace: 6 ořezaných pastelek různých barev v papírové krabičce, rozměr
krabičky min. 9x4,5x0,8cm, délka pastelky 8,5cm, průměr pastelky 7mm, potisk 1/0 na
krabičce
Materiál: papírová krabička, dřevěné pastelky
Barva: dřevo s označením barvy pastelky, krabička modrá, červená, zelená, žlutá
Poptávka na Svítilna v krabičce
Počet: 1000 kusů

Základní specifikace: hliníková svítilna v kovové krabičce s výstelkou, vč. 2ks náhradních
baterií a poutka, rozměr svítilny - 14,3 cm x průměr 1,8 cm, potisk 1/0 na krabičce
Materiál: kov
Barva: krabička stříbrná, svítilna stříbrná a modrá
Poptávka na Pouzdro na CD

Počet: 600 kusů
Základní specifikace: kovové (hliníkové) pouzdro na min. 12 CD, kulatý tvar, po obvodu
uzavírání na zip, průměr minimálně 15 cm, potisk logy 1/0
Materiál: kombinace textil / PVC, kov
Barva: stříbrná, barevné provedení lze v kombinaci s ozdobnými prvky v jiných barvách
Poptávka na Zvýrazňovač Triangl
Počet: 600 kusů

Základní specifikace: plastový zvýrazňovač ve tvaru trojúhelníku, rozměr 8,5x8,5x1cm, 3
barvy zvýrazňovačů v rozích, kryté vršky, potisk 1/0
Materiál: PVC
Barva: bílá + 3 barvy hrotů
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Poptávka na Čištící hadřík na brýle
Počet: 800 kusů

Základní specifikace: hadřík z mikrovlákna v čirém PVC obalu, minimálně rozměr hadříku
15x15cm, minimálně rozměr obalu 8,4x6cm, potisk 1/0, logolink možno použít zkrácený dle
velikosti předmětu a podle metodiky vizuální identity
Materiál: PVC + mikrovlákno
Barva: čirá, modrá

Poptávka na Pláštěnka - přívěšek
Počet: 800 kusů

Základní specifikace: pláštěnka – pončo s kapucí univerzální velikosti, plastový obal - tvar
koule s očkem a klíčenkou pro zavěšení, velikost – průměr plastového obalu minimálně 6cm,
potisk okolo 1/0, logolink možno použít zkrácený dle velikosti předmětu a podle metodiky
vizuální identity, červená 200 ks, zbylé barevné provedení po 150 ks
Materiál: PVC - obal, ABS – pončo s kapucí
Barva: žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
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Příloha č. 2 Smlouvy
Poznámky:
- Reklamní předměty budou označeny potiskem obsahujícím povinná loga (viz. obr. č. 1 – 4) a
název projektu (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
Loglink horizontální barevný:

Loglink horizontální černobílý:

Loglink vertikální barevný:

Loglink vertikální černobílý:
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