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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu  

(VZMR III. kategorie) 
ve smyslu § 6 v návaznosti na § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) 
 

 

 

 

„Propagační materiály Český ráj“ 
 

 

 

 

 

V rámci projektu „Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji“, 

registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00947. 

 

Zadavatel veřejné zakázky 
Sdruţení Český ráj 

se sídlem: Antonína Dvořáka 335  

511 01 Turnov 

 

 
 

 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů. 
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Preambule 

Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci 
poptávkového řízení, které není ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) realizováno postupem dle zákona, při kterém však 
zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona. Práva a povinnosti zadavatele a uchazečů se 
řídí těmito podmínkami a Pravidly pro  výběr dodavatelů dle Přílohy č.11 PPŽP pro žadatele a 
příjemce o finanční podporu z ROP.  
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Název zadavatele : Sdruţení Český ráj 

Statutární zástupce : PhDr. Hana Maierová, předsedkyně Sdruţení Český ráj 

Osoba oprávněná 

jednat 

Sídlo 

: Aleš Hozdecký, ředitel Sdruţení Český ráj 

 

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

IČ : 15045838 

Telefon : 481 540 253 

E-mail :  info@cesky-raj.info 

Web : www.cesky-raj.info 

Kontaktní osoby 1. Jméno : Ing. Pavla Bičíková 

  Funkce : projektový manaţer 

  E-mail : bicikova@cesky-raj.info 

  Telefon : +420 481 540 253 

   :  
 2. Jméno : Ing. Zdeněk Meier 

  Funkce : pověřená osoba zadavatele 

  E-mail : z.meier@regioplan.cz 

  Telefon : +420 603 496 710  

     

 3. Jméno : Lucie   Rakoušová 

  Funkce : administrátor projektu 

  E-mail : rakousova@cesky-raj.info 

  Telefon : +420 481 540 253, 739 611 608 

 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 

  

22..11..  OOBBSSAAHHEEMM  ZZAAKKÁÁZZKKYY  ((ZZAAKKÁÁZZEEKK))  JJEE  VVÝÝRROOBBAA  PPRROOPPAAGGAAČČNNÍÍCCHH  MMAATTEERRIIÁÁLLŮŮ  TTUURRIISSTTIICCKKÉÉHHOO  

RREEGGIIOONNUU  ČČEESSKKÝÝ  RRÁÁJJ..  

  

Tato veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Propagační materiály Český ráj“ v sobě obsahuje 

zajištění výroby několika druhů propagačních materiálů. 

 

22..22..  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÝÝCCHH  ČČÁÁSSTTÍÍ  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  
 

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů rozděluje veřejnou zakázku na části dle uvedené specifikace: 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

mailto:info@cesky-raj.info
http://www.cesky-raj.i/
mailto:z.meier@regioplan.cz
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Část A Obsah 

Image tiskoviny  
 Image propagační materiál Český ráj (katalog) 

 Propagační desky Sdruţení Český ráj 

 

Image tiskoviny 

Součástí této zakázky je výroba dvou propagačních materiálů – image katalogu Český ráj a 

propagačních desek Sdruţení Český ráj. Zpracovatel zajistí u jednotlivých propagačních materiálů 

zpracování návrhu a grafiky, včetně zpracování schématických mapek. Dále zajistí tisk materiálů, 

balení materiálů, kompletaci materiálů (sloţení 50% propagačních desek) a dovoz materiálů 

k zadavateli. 

 

a) Image propagační materiál Český ráj - katalog 

Součástí zakázky je vydání nového image katalogu turistického regionu Český ráj, který bude určen 

především na domácí a zahraniční výstavy a veletrhy cestovního ruchu. Jde o hlavní image materiál 

regionu, který má prostřednictvím kvalitních fotografií představit top nabídku regionu a přilákat 

nové návštěvníky do území. Materiál bude obsahovat především ilustrační fotografie (s popisky) a 

základní informace o regionu a jeho turistické nabídce. 

Technická specifikace:  

- broţura s čtvercovým formátem 210 x 210 mm,  

- 12 stran (135 g křída matná) a obal (150 g křída matná) + lak 1/1, 

- vazba V1, 

- barevnost 4/4, 

- předpokládaný obsah textu: cca 10 normostran, 

- předpokládaný počet fotografií: cca 32 ks,  

- schematické mapky: cca 8 ks (Evropa, ČR s umístěním regionu Český ráj, schematická mapka 

regionu Český ráj, schématické mapky regionu dle turistické nabídky atd.) – zhotovení mapek je 

součástí zakázky, 

- náklad: 30.000 ks česky, 20.000 ks anglicky, 20.000 ks německy, 10.000 ks polsky, 10.000 ks 

 holandsky, 5.000 ks rusky.  

Termín realizace: 7/2011 – 12/2011 
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Zájemce ve své nabídce předloţí: 

- Ukázku minimálně 1 jiţ realizované tiskoviny podobného typu (image broţura, katalog).  

 

b) Propagační desky Sdruţení Český ráj 

Součástí této zakázky je výroba papírových propagačních desek (výsekových), které budou slouţit 

ke kompletaci propagačních materiálů a dokumentů pro partnery (cestovní kanceláře, cestovní 

agentury atd.). Současně budou slouţit jako propagační materiál, který obsahuje ilustrační 

fotografie, schematickou mapku ČR a regionu Český ráj a základní informace o regionu Český ráj a 

Sdruţení Český ráj. 

Technická specifikace:  

- výsledný formát A4 s chlopněmi (kapsou) a prořezem na vizitku,  

- ve skladu  jeden lom, 300 g, mat + lamino, 

- oboustranný tisk 4/1 (jedna strana plnobarevná, druhá strana bílá s černým textem), 

- cca 3 normostrany českého textu + 2 x 2 normostran cizojazyčného textu (nj, aj), 

- cca 6 fotografií, 

- schematické mapky: 3 ks (Evropa, ČR s umístěním regionu Český ráj, schematická mapka 

regionu Český ráj atd.) - zhotovení mapek je součástí zakázky, 

- náklad 3.000 ks, 

- u 1500 ks desek bude zajištěno jejich sloţení. 

Termín realizace:  9/2011 – 12/2011 

Zájemce ve své nabídce předloţí: 

- Ukázku minimálně 1 jiţ realizované tiskovin podobného typu. 

 

 

Část B Obsah 

Informační tiskovina  Šanon Český ráj 

 

Informační tiskovina 

Součástí této zakázky je výroba propagačně informačního šanonu Český ráj. Zpracovatel zajistí 

zpracování návrhu a grafiky, zpracování schématických mapek. Dále zajistí tisk materiálu, balení 

materiálu, kompletaci šanonu a dovoz materiálu k zadavateli. 
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Šanon Český ráj  

Jedná se o výrobu šanonu (manuálu pro návštěvníky turistického regionu Český ráj), který budou 

návštěvníci regionu vyuţívat při pobytu v území (na  informačních centrech, v ubytovacích 

zařízeních a na dalších sluţbách cestovního ruchu atd.). Šanon návštěvníkům poskytne úplný 

přehled aktuální nabídky v území a umoţní jim rychle se v nabídce zorientovat a maximálně ji 

vyuţít.  

Součástí zakázky je vyrobena 1000 ks tvrdých desek (šanonu) a 50 listů do kaţdého šanonu. 

Zpracovatel zajistí zpracování návrhu a grafiky, včetně zpracování schématických mapek. Dále 

zajistí tisk materiálů, balení materiálů, kompletaci materiálů a dovoz materiálů k zadavateli. 

Technická specifikace:  

- 1.000 ks krouţkového tvrdého šanonu (cca 26,5 cm x 31 cm) s barevným potiskem 135 g křída 

lesk 4/0, lamino 1/0,  čtyřkrouţková vazba, hloubka šanonu cca 4 cm (cca pro 100 listů*), 

- 50 druhů plnobarevných děrovaných listů 4/4 (po 1000 ks), gramáţ 175 g, křída mat, lak 1/1 

- na kaţdém listu budou všechny jazykové mutace (čeština, němčina, angličtina, polština), 

- na kaţdém listu bude cca 6 fotografií a cca 3 normostrany textu, 

- cca 10 schematických mapek (turistických produktů atd.). 

*Do kaţdého šanonu bude vyrobeno 50 listů. Další listy (doplnění do 100 listů) budou postupně 

doplňovány mimo tuto zakázku. 

Termín realizace: 8/2012 – 5/2013 

Zájemce ve své nabídce předloţí: 

- Ukázku minimálně 1 jiţ realizovaného materiálu, u kterého byl pouţitý stejný materiál a pouţita 

stejná technologie, jaká bude pouţita pro tuto zakázku.  

 

 

Část C Obsah 

Propagační materiály 

s mapovým podkladem 

 Infomapa Český ráj 

 Trhací mapy turistických oblastí Českého ráje 

 Elektronická verze propagace Tipy na výlety pro pěší a 

cyklisty 
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Propagační materiály s mapovým podkladem 

Součástí této zakázky je výroba tří propagačních materiálů. V tištěné podobě – Infomapa Český ráj 

a Trhací mapy turistických oblastí. A pouze v elektronické podobě – Tipy na výlety pro pěší a 

cyklisty. 

Součástí zakázky v této části je zpracování grafiky, zajištění tisku materiálů, balení materiálů, 

dovoz materiálů k zadavateli, zhotovení profilů doporučených tipů na výlety a nákup licence 

mapového podkladu turistického regionu Český ráj pro tyto 3 druhy propagačních materiálů 

(přibliţné územní vymezení viz kapitola 3. Místo plnění veřejné zakázky).  

 

a) Infomapa Český ráj  

Tento materiál bude plnit informačně propagační funkci. Představí návštěvníkům nejen moţnosti 

pěší turistiky a cykloturistiky, ale představí jim celou turistickou nabídku, kterou v regionu najdou.  

Jedna strana materiálu bude tvořena turistickou mapou (cca 1:100.000) turistického regionu Český 

ráj s vyznačením tras pro pěší turisty a cykloturisty, s piktogramy označující turistické cíle a 

významné sluţby cestovního ruchu. Mapa bude dále obsahovat města a obce turistického regionu 

Český ráj, legendu, měřítko. Budou pouţity piktogramy Sdruţení Český ráj, které dodá zadavatel.  

Zadní strana materiálu bude obsahovat přehled turistické nabídky (texty) pro jednotlivé cílové 

skupiny, včetně ilustračních fotografií. 

Technická specifikace:  

-    rozměr materiálu (infomapy) cca A2 (65 x 45 cm), sloţený formát cca 11 x 23 cm,  

-    matný G-print 115 g, 

-    náklad 3 x 10 tis. ks (mutace Č/NJ, Č/AJ, Č/PJ),  

-    plnobarevná 4/4, 

-    mnoţství textu: cca 14 normostran, 

-    počet fotografií: cca 20 ks. 

Termín realizace: 2/2012 – 5/2012 

Zájemce ve své nabídce předloţí: 

- Ukázku minimálně 1 jiţ realizované tiskoviny obdobného typu. 

- Dále dodavatel předloţí ukázku mapového podkladu turistického regionu Český ráj v měřítku   

1 : 100.000, která bude pro výrobu materiálu pouţita.  Předloţená mapa se po dohodě se 

zadavatelem můţe upravovat. 
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b) Soubor propagačně informačních map turistických oblastí Českého ráje 

Součástí zakázky je výroba souboru osmi druhů trhacích map s tipy na výlety pro jednotlivé 

turistické oblasti Českého ráje:  

- Turnovsko,  

- Rovensko pod Troskami,  

- Ţeleznobrodsko,  

- Semilsko,  

- Jičínsko,  

- Sobotecko a Dolnobousovsko,  

- Lomnicko,  

- Novopacko.  

Pro kaţdou oblast bude vyrobena trhačka v nákladu 5.000 ks. Materiál bude obsahovat představení 

celkové turistické nabídky dané oblasti s několika tipy na pěší výlety a cyklovýlety. Jedna strana 

materiálu bude tvořena mapou turistické oblasti s vyznačenými tipy na pěší výlety a cyklovýlety a 

piktogramy s turistickou nabídkou. Budou pouţity piktogramy Sdruţení Český ráj, které dodá 

zadavatel. 

 Druhá strana materiálu bude tvořena fotografiemi a popisem turistické nabídky a popisem s tipy na 

výlety. 

U jednotlivých map oblastí je nutné zajistit překryv v území. Nemohou vzniknout prázdná místa. 

Součástí této aktivity není vydání map pro oblast Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska. 

Materiál bude vytištěn pouze v českém jazyce.  

Technická specifikace:  

- formát materiálu A3, trhací blok (cca po 100 listech), lepený, 

- oboustranný barevný tisk 4/4, 

- gramáţ 135g, 

- 5.000 ks map pro kaţdou turistickou oblast (8 oblastí), 

- měřítko turistické mapy cca 1 : 50.000. 

- Mapa bude obsahovat města a obce jednotlivých oblastí, turistické atraktivity a významné 

sluţby cestovního ruchu. Pro jejich vyznačení budou pouţity piktogramy SČR. Kaţdá mapa 
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bude obsahovat legendu a měřítko. Mapy budou obsahovat aktuální vyznačené cyklistické a pěší 

trasy. V mapě budou vyznačeny pěší a cyklistické doporučené výlety (cca 6).  

- Druhá strana materiálu bude tvořena texty a ilustračními fotografiemi. Počet textů: 8 druhů map 

x 5 normostran. Počet fotografií: 8 x 6 fotografií. 

- Mapy jednotlivých oblastí budou barevně odlišeny. 

Termín realizace: 11/2011 – 5/2012 

Zájemce ve své nabídce předloţí: 

- Ukázku minimálně 1 jiţ realizované tiskoviny obdobného typu. 

- Ukázku mapového podkladu turistického regionu Český ráj v měřítku 1 : 50.000, která bude pro 

výrobu materiálu pouţita. Předloţený návrh se po dohodě se zadavatelem můţe upravovat. 

 

c) Tipy na výlety – elektronická verze pro internet 

Grafické zpracování tipů na výlety 

Tipy na výlety v turistickém regionu Český ráj budou zpracovány pouze v elektronické podobě 

(formát PDF) a zveřejněny ke staţení na internetových stránkách regionu www.cesky-raj.info. Tipy 

na výlety budou zpracovány i pro moţnosti pouţití na datovém mediu (CD).  

Tipy na výlety budou zpracovány tak, aby je bylo moţné umístit na internetové stránky regionu 

Český ráj, odkud si je zájemci budou moci stáhnout, vytisknout a zařadit do Šanonu Český ráj. Tipy 

na výlety budou vyhotoveny pouze v českém jazyce.  

Technická specifikace:  

- Bude zpracováno 48 tipů na výlety ve formátu PDF.  

- Jednotlivý tip na výlet bude zpracován na 2 stránky A4, 4/4 plnobarevný.  

- Kaţdý tip na výlet (tedy jeden soubor formátu *. pdf) bude obsahovat na jedné straně mapový 

výřez z turistického regionu Český ráj se zákresem trasy, výškový profil trasy, legendu. 

Výřez turistické mapy (1:50.000) bude obsahovat města a obce území, turistické atraktivity 

a významné sluţby cestovního ruchu. Pro jejich vyznačení budou pouţity piktogramy SČR. 

Kaţdá mapa bude obsahovat legendu a měřítko. Mapy budou obsahovat aktuální vyznačené 

cyklistické a pěší trasy.  

-  Na další straně materiálu bude popis trasy, popis zajímavostí v území, fotografie s popisky.  

Termín realizace: 7/2011 – 2/2012 

 

http://www.cesky-raj.info/
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Část D Obsah 

Upomínkové a 

propagační předměty  

 Samolepky (www.cesky-raj.info) 

 Magnetky (www.cesky-raj.info) 

 Igelitové tašky 

 Papírové tašky 

 

Upomínkové a propagační předměty 

Zpracovatel zajistí u jednotlivých propagačních materiálů zpracování grafiky (včetně návrhu 

obrázků), zajistí výrobu materiálů, balení materiálů a dovoz materiálů k zadavateli. 

Samolepky  

Budou vyrobeny propagační samolepky, které zábavnou formou (vtipná grafika/obrázek) budou 

propagovat turistický region Český ráj a jeho oficiální internetové stránky – www.cesky-raj.info. 

Samolepky budou vyrobeny tak, aby je bylo moţné pouţít i pro exteriér (stálost min. 2 roky). 

Technická specifikace:  

- 2.000 ks barevných vinylových samolepek (např. plotrový tisk solventními inkousty), lamino 

- velikost samolepky cca 10 x 10 cm, tvarový výsek zadavatelem zadaného tvaru, 

- barevnost 4/0, 

- samolepky budou určeny i pro exteriér – stálost min. 2 roky. 

Termín realizace: 6/2011 – 8/2011 

Zájemce ve své nabídce předloţí 

- Ukázky min. 2 jiţ realizovaných obdobných výrobků, u kterých byl pouţit stejný materiál a 

pouţita stejná technologie, jaká bude pouţita pro tuto zakázku.   

Magnetky 

Bude vyrobeno 2.000 ks plastových magnetek, které zábavnou formou budou propagovat turistický 

region Český ráj a jeho oficiální internetové stránky – www.cesky-raj.info. Součástí zakázky je i 

návrh obrázku a grafiky. 

Technická specifikace:  

- 2.000 barevných magnetek o velikosti 80 x 45 mm (síla 0,5 mm),  

- tvarový výsek, 

- barevnost 4/0. 

 

http://www.cesky-raj.info/
http://www.cesky-raj.info/


 

 

 11/33                 
       
 

Termín realizace: 6/2011 – 8/2011 

Zájemce ve své nabídce předloţí 

- Ukázky min. 2 jiţ realizovaných obdobných výrobků, u kterých byl pouţit stejný materiál a 

pouţita stejná technologie, jaká bude pouţita pro tuto zakázku. 

 

Papírové tašky SČR 

Tašky s motivem Českého ráje budou pouţívány na regionální propagační materiály. Součástí 

zakázky je i návrh obrázku a grafiky. 

Technická specifikace:  

- 5000 ks strojních papírových tašek formátu cca 260x120x370 mm s jednobarevným potiskem 

(1/0), 

- strojní taška s plnými papírovými uchy, 

- hnědý rýhovaný sulfát 90 g . 

Termín realizace: 6/2011 – 8/2011 

Zájemce ve své nabídce předloţí 

- Ukázky min. 1 jiţ realizovaného obdobného výrobku, u kterého byl pouţit stejný materiál a 

pouţita stejná technologie, jaká bude pouţita pro tuto zakázku.   

 

Igelitové tašky SČR 

Tašky s motivem Českého ráje budou pouţívány na regionální propagační materiály. Součástí 

zakázky je i návrh obrázku a grafiky. 

Technická specifikace:  

- 3000 ks PE tašek bílé, proseklé zpevněné ucho, sloţené dno,  

- rozměr 350 x 500 mm, 

- barevný potisk 3/0. 

Termín realizace: 6/2011 – 8/2011 

Zájemce ve své nabídce předloţí: 

- Ukázky min. 1 jiţ realizovaného obdobného výrobku, u kterého byl pouţit stejný materiál a 

pouţita stejná technologie, jaká bude pouţita pro tuto zakázku.   
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Část E Obsah 

Zpravodaj Český ráj   Zpravodaj Český ráj 

 

Zpracovatel zajistí tisk materiálů, balení materiálů a dovoz materiálů k zadavateli. Kompletní 

podklady obdrţí od zadavatele ve formátu PDF. 

 

Zpravodaj Sdruţení Český ráj 

Zpracovatel zajistí dvakrát ročně vytištění informačního Zpravodaje Sdruţení Český ráj (celkem 5 

čísel). Obsahem zpravodaje bude informace o činnosti a aktivitách sdruţení jako regionální 

organizace cestovního ruchu. 

Technická specifikace: 

- formát A3 s 1 lomem – nešité, výsledný formát po sloţení A4 - 8 stran, 

- náklad kaţdého čísla 2.000 ks, 

- např. papír LWC 65 g, 

- barevnost  4/1 (4 strany černobílé, 4 strany barevné  - strana 1,4,5,8),  

Termín realizace: květen 2011, listopad 2011, duben 2012, listopad 2012, duben 2013 

Zájemce ve své nabídce předloţí 

- Ukázku min. 1 jiţ realizované obdobné tiskoviny, u které byl pouţit stejný materiál a pouţita 

stejná technologie, jaká bude pouţita pro tuto zakázku (tisk na LWC). 

 

Popis způsobu zpracování propagačních materiálů (platí pro všechna témata/zakázky) 

Dodavatel zajistí u jednotlivých propagačních materiálů zpracování návrhu a grafiky, zajistí 

tisk materiálů, balení materiálů, kompletaci materiálů (šanon, 50% propagačních desek) a 

dovoz materiálů k zadavateli. U propagačních materiálů s mapovým podkladem je součástí 

zakázky i nákup licence mapových podkladů pro tyto materiály.  

Zadavatel dodá dodavateli návrh obsahové struktury materiálu, fotografie. Dále zajistí zpracování 

textů pro všechny materiály a zpracování překladů textů do příslušných jazykových mutací. 

Následně zajistí i závěrečné korektury textů. 
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U propagačního materiálu Zpravodaj Sdruţení Český ráj zajistí dodavatel pouze tisk, balení a dovoz 

materiálu k zadavateli. Od zadavatele dodavatel obdrţí kompletní podklady, včetně zpracované 

grafiky - v PDF. 

 

 

Zadavatel dále poţaduje: 

- Jednotlivé zpracované materiály budou také odevzdány na konci realizace na CD (u šanonu ve 

formě samostatných listů) ve formě *.pdf souborů ve trojí kvalitě a to v rozlišení min 300, dále 

140 dpi pro moţnost tisku a v rozlišení cca 70dpi.  

- Zadavatel má právo umístit výstupy zakázky (podklady) v podobě PDF na internetové stránky 

turistického regionu Český ráj na neomezenou dobu. Tyto podklady budou volně přístupné ke 

„staţení“ dalším subjektům a osobám pro jejich potřebu.  

- Práva k uţití grafického zpracování nutná pro další reedice materiálů přechází na zadavatele 

v plném rozsahu (neomezený způsob vyuţití – výhradní licence) bez jakýchkoliv budoucích 

finančních nároků dodavatele. Neomezená licence na mapové podklady pro reedice materiálů 

není součástí této zakázky.  

 

Další povinnosti dodavatele: 

- Grafické zpracování všech propagačních materiálů se bude řídit manuálem grafického stylu 

Sdruţení Český ráj.  

- Vybrané materiály (image materiál, šanon, propagační desky, infomapa, trhací mapy 

turistických oblastí) budou dále obsahovat logo České republiky (moţno volně stáhnout na 

www.czechtourism.cz), logo regionu Český ráj a Geoparku UNESCO. Tyto loga dodá 

zadavatel. 

- Během zpracování návrhů materiálu, budou dílčí výstupy konzultovány a schváleny SČR. 

Dodavatel zajistí před zahájením tisku u jednotlivých materiálů nátisky, které musí být 

zadavatelem odsouhlaseny. 

- Dodavatel je povinen dodrţet všechna pravidla publicity programu ROP NUTS II. SV, která 

jsou podrobně zpracována na internetových stránkách Regionální rady NUTS II. SV 

(www.rada-severovychod.cz). Dodavatel se bude řídit Přílohou PPŢP č. 10 - Pravidla publicity 

v rámci ROP SV, dále Manuálem jednotného vizuálního stylu ROP SV. Na stránkách 

http://www.czechtourism.cz/
http://www.rada-severovychod.cz/
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www.rada–severovýchod.cz  jsou umístěny i balíčky příslušných log (logo ROP NUTS II – 

Severovýchod, logo Evropské unie), které musí být na všech propagačních materiálech.  

 

Klasifikace předmětu VZ 

 Nabídková cena za realizaci zakázky u jednotlivých částí nepřesáhne: 

- Část A  430.000,- Kč bez DPH,  

- Část B  250.000,- Kč bez DPH, 

- Část C  597.780,- Kč bez DPH, 

- Část D  110.000,- Kč bez DPH, 

- Část E    34.000,- Kč bez DPH. 

 

22..33..  PPOODDÁÁNNÍÍ  NNAABBÍÍDDKKYY    
 

DDooddaavvaatteell  mmůůţţee  ppooddaatt  nnaabbííddkkuu  nnaa  jjeeddnnuu  ččáásstt  aanneebboo  nnaa  lliibboovvoollnnýý  ppooččeett  ččáássttíí  ttééttoo  vveeřřeejjnnéé  

zzaakkáázzkkyy..  TTaattoo  nnaabbííddkkaa  bbuuddee  pprroo  kkaaţţddoouu  ččáásstt  ssaammoossttaattnněě  oobbssaahhoovvaatt  vveešškkeerréé  ddookkuummeennttyy  

ppooţţaaddoovvaannéé  zzaaddaavvaatteelleemm,,  kkrroomměě  ddookkllaaddůů  aa  iinnffoorrmmaaccíí  pprrookkaazzuujjííccíícchh  ssppllnněěnníí  kkvvaalliiffiikkaaccee..  NNaa  

kkaaţţddoouu  uucchhaazzeeččeemm  ppřřeeddkkllááddaannoouu  ččáásstt  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  bbuuddee  ppřřeeddllooţţeenn  jjeeddeenn  nnáávvrrhh  ssmmlloouuvvyy..  

 Uchazeči musí předloţit nabídku na celý rozsah pro jednotlivé části veřejné zakázky, které jsou 

poţadovány a specifikovány v zadávací dokumentaci. Nabídky na dílčí plnění jednotlivé části  

budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek. 

Dodavatel, který podal nabídku pro určitou část v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně 

subdodavatelem, jehoţ prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéţ zadávacím řízení prokazuje 

kvalifikaci. 

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

Místem plnění veřejné zakázky je město Turnov. 

Jednotlivé propagační materiály budou zpracovány pro území turistického regionu Český ráj. 

Hlavní důraz je kladen na území, které leţí na Libereckém a Královéhradeckém kraji. Podrobný 

výčet obcí, které jsou součástí tohoto projektu viz příloha č. 2. 

Přibliţné územní vymezení viz mapa turistického regionu Český ráj podle spádovosti  
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jednotlivých turistických informačních center (Turnovsko, Ţeleznobrodsko, Semilsko, Rovensko 

pod Troskami, Lomnicko, Jičínsko a Novopacko, Sobotecko, Mlaboboleslavsko a Dolnobousovsko, 

Mnichovohradišstsko). Přesné územní vymezení pro mapové produkty bude vţdy určeno na základě 

formátu materiálu. 

 

 
 

 

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 

 

Podrobný harmonogram dle jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky (termín zahájení plnění a 

termín ukončení plnění): 

Část A   Image propagační materiál Český ráj 7/2011 – 12/2011 

Propagační desky Sdruţení Český ráj  9/2011 – 12/2011 

Část B  Šanon Český ráj     8/2012 – 5/2013   

Část C  Infomapa Český ráj    2/2012 – 5/2012 

             Trhací mapy turistických oblastí  11/2011 – 5/2012 

             Elektronická verze Tipy na výlety  7/2011 – 2/2012 
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Část D  Samolepky     6/2011 – 8/2011 

             Magnetky     6/2011 – 8/2011 

             Igelitové tašky    6/2011 – 8/2011 

             Papírové tašky    6/2011 – 8/2011 

Část E  Zpravodaj Český ráj   5/2011, 11/2011, 4/2012, 11/2012, 4/2013 

 

 

 

5. POŢADAVKY NA KVALIFIKACI (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

PPOOKKUUDD  UUCCHHAAZZEEČČ  PPOODDÁÁ  NNAABBÍÍDDKKUU  NNAA  VVÍÍCCEE  ČČÁÁSSTTÍÍ,,  PPRROOKKAAZZUUJJEE  KKVVAALLIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  PPŘŘEEDDPPOOKKLLAADDYY  

PPOOUUZZEE  JJEEDDNNOOUU..    

 

5.1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE § 53 
 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. a) - j) : 
 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 

orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 

tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene 

splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; 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, jehoţ 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, 

musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu a 

je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 



 

 

 17/33                 
       
 

právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad 

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační 

sloţky; 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 soutěţe 

formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 

řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 

nebyl konkurs zrušen proto, ţe 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 i 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 k 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 k zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele,  

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li 

poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle 

§ 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 

zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 

předpoklad na tyto osoby, a 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 
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Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) - j) 

předloţením čestného prohlášení. Tento doklad nesmí být k termínu pro podání nabídek 

starší 90 kalendářních dnů. 

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. k): 

 

který předloţí seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 

letech pracovali u zadavatele. 

 

 

 K termínu pro podání nabídek nesmí být tento seznam starší 90 kalendářních dnů, 

 Jestliţe se na dodavatele ustanovení v § 53 písm. k) nevztahují, předloţí v rámci 

prokazování kvalifikace v tomto smyslu čestné prohlášení. 

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. l): 

 

který, má-li formu akciové společnosti, předloţí aktuální seznam akcionářů s podílem akcií 

vyšším neţ 10 %. 

 

 K termínu pro podání nabídek nesmí být tento seznam starší 90 kalendářních dnů, 

 Jestliţe se na dodavatele ustanovení v § 53 písm. l) nevztahují, předloţí v rámci 

prokazování kvalifikace v tomto smyslu čestné prohlášení. 

 

5.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE § 54 
 

 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe dodavatel, který předloţí : 

 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 

ţivnostenské oprávnění či licenci, 
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5.3.  TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODLE § 56    

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné 

zakázky zadavatel poţaduje dle § 56 : 

- seznam významných sluţeb či dodávek poskytnutých či realizovaných dodavatelem 

v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (hodnota v Kč) a doby plnění.  

 

Pro kaţdou část veřejné zakázky budou v seznamu obsaţeny alespoň 3 obdobné typy 

zakázek. Přílohou tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytnuty 

veřejnému zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytnuty jiné osobě neţ 

veřejnému zadavateli, nebo 

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly sluţby poskytnuty jiné osobě neţ 

veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu 2. od této 

osoby získat z důvodů spočívajících na její straně 

 

      Minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů: 

Část A: 200.000,- Kč vč. DPH za zakázku, 

Část B: 200.000,- Kč vč. DPH za zakázku, 

Část C: 100.000,- Kč vč. DPH za zakázku, 

Část D:   20.000,- Kč vč. DPH za zakázku, 

Část E:   20.000,- Kč vč. DPH za zakázku. 

 

 

PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE 

 

 Dodavatel je povinen předloţit doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii. 

Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence nesmí být k termínu pro 

podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. 
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 Zadavatel poţaduje v souladu s § 57 odst. 1 zákona před uzavřením smlouvy předloţit 

originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se 

kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona. 

 

 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované 

Zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění této 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v 

takovém případě povinen zadavateli předloţit  

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 

odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) 

subdodavatelem a  

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k 

poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí 

věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 

zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace 

podle § 50 odst. 1 písm. b) aţ d).  

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace 

podle § 54 písm. a) zákona.  

 

 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je kaţdý z dodavatelů povinen prokázat splnění 

základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního 

kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 

odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, ţe má být 

předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli (tzv. konsorcium), jsou tito 

dodavatelé povinni zadavateli předloţit současně s doklady prokazujícími splnění 

kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsaţen závazek, ţe se všichni 

dodavatelé podávající společnou nabídku budou podílet na realizaci plnění veřejné zakázky. 

Současně bude ve smlouvě určena osoba oprávněná jednat jménem konsorcia. Zadavatel 

nepoţaduje, aby byli dodavatelé podávající společnou nabídku zavázání společně a 

nerozdílně. 
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6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

Stanovení nabídkové ceny: 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení jednotlivých částí veřejné zakázky v souladu 

s podmínkami uvedenými v této výzvě k podání nabídky.  

 

NNaabbííddkkoovváá  cceennaa  pprroo  ččáásstt  AA::  

 Image propagační materiál Český ráj  (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 Propagační desky SČR   (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 Celková nabídková cena pro část A (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 

NNaabbííddkkoovváá  cceennaa  pprroo  ččáásstt  BB::     

 Šanon Český ráj     (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 Celková nabídková cena pro část B (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 

 

NNaabbííddkkoovváá  cceennaa  pprroo  ččáásstt  CC::     

 Infomapa Český ráj    (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 Trhací mapy turistických oblastí  (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 Elektronická verze Tipy na výlety  (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 Celková nabídková cena pro část C (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 

NNaabbííddkkoovváá  cceennaa  pprroo  ččáásstt  DD::       

 samolepky     (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 magnetky     (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 igelitové tašky    (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 papírové tašky    (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 Celková nabídková cena pro část D (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 

NNaabbííddkkoovváá  cceennaa  pprroo  ččáásstt  EE::          

 Zpravodaj Český ráj    (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 

 Celková nabídková cena pro část E (nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH) 
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Náleţitosti nabídkové ceny: 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení předmětu zakázky.  

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

Platby budou prováděny v české měně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) 

vystavených vybraným dodavatelem na základě výkazu skutečně realizovaných sluţeb. Splatnost 

daňových dokladů bude 60 dní ode dne řádného doručení faktury zadavateli. Zálohy zadavatel 

neposkytuje. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náleţitosti daňového dokladu dle zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, ţe účetní doklady nebudou 

mít odpovídající náleţitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému 

uchazeči k doplnění, aniţ se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běţet 

znovu od opětovného zaslání náleţitě doplněných či opravených dokladů.  

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) 

zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil hodnotící kritéria včetně vah 

takto: 

 

Část A : 

 

Kritérium č. 1  Nabídková cena bez DPH váha 60% 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s 

podmínkami uveřejněnými v této výzvě. 

 Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní 

částkou v českých korunách. 

 Předloţená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritéria 

postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria. 
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Kritérium č. 2 Estetické, funkční a technické vlastnosti nabízeného plnění váha 40% 

 
Na základě předloţených ukázek bude hodnoceno u kaţdého propagačního 

materiálu: 

 grafické zpracování materiálů a jeho kvalita (celkový design, kreativita, 

originalita, atraktivita, inovace, kvalita) 

 technologické zpracování předloţených materiálů (celkové tiskové 

zpracování, úprava fotografií) 

 

 

Část B : 

 

Kritérium č. 1  Nabídková cena bez DPH váha 60% 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s 

podmínkami uveřejněnými v této výzvě. 

 Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní 

částkou v českých korunách. 

 Předloţená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritéria 

postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria. 

 

Kritérium č. 2 Estetické, funkční a technické vlastnosti nabízeného plnění váha 40% 

 
Na základě předloţených ukázek bude hodnoceno u kaţdého propagačního 

materiálu: 

 grafické zpracování materiálů a jeho kvalita (celkový design, kreativita, 

originalita, atraktivita, inovace, kvalita) 

 technologické zpracování předloţených materiálů (celkové tiskové 

zpracování, úprava fotografií) 
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Část C : 

 

Kritérium č. 1  Nabídková cena bez DPH váha 60% 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s 

podmínkami uveřejněnými v této výzvě. 

 Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní 

částkou v českých korunách. 

 Předloţená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritéria 

postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria. 

 

Kritérium č. 2 Estetické, funkční a technické vlastnosti nabízeného plnění váha 40% 

 
Na základě předloţených ukázek bude hodnoceno u kaţdého tištěného 

propagačního materiálu: 

 grafické zpracování materiálů a jeho kvalita (celkový design, kreativita, 

originalita, atraktivita, inovace, kvalita) 

 technologické zpracování předloţených materiálů (celkové tiskové 

zpracování, úprava fotografií)  

 kvalita mapových podkladů turistického regionu Český ráj (grafické 

zpracování mapy, kvalita mapových podkladů, správnost a úplnost 

mapových dat) 

 

 

 

Část D : 

 

Kritérium č. 1  Nabídková cena bez DPH váha 60% 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s 

podmínkami uveřejněnými v této výzvě. 

 Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní 

částkou v českých korunách. 

 Předloţená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritéria 

postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria. 
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Kritérium č. 2 Estetické, funkční a technické vlastnosti nabízeného plnění váha 40% 

 
Na základě předloţených ukázek bude hodnoceno u kaţdého propagačního 

materiálu: 

 grafické zpracování materiálů a jeho kvalita (celkový design, kreativita, 

originalita, atraktivita, inovace, kvalita) 

 technologické zpracování předloţených materiálů (celkové tiskové 

zpracování, pouţitý materiál) 

 

Část E : 

 

Kritérium č. 1  Nabídková cena bez DPH váha 60% 

 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s 

podmínkami uveřejněnými v této výzvě. 

 Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná, a to absolutní 

částkou v českých korunách. 

 Předloţená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritéria 

postupem pro číselně vyjádřitelná kritéria. 

 

Kritérium č. 2 Estetické, funkční a technické vlastnosti nabízeného plnění váha 40% 

 
Na základě předloţených ukázek bude hodnoceno u kaţdého propagačního 

materiálu: 

 technologické zpracování předloţených materiálů (celkové tiskové 

zpracování) 

Způsob hodnocení: 

 

Nabídková cena bez DPH : 

Předložená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritéria ppoossttuuppeemm  pprroo  ččíísseellnněě  

vvyyjjááddřřiitteellnnáá  kkrriittéérriiaa, kkddyy  mmáá  nneejjvvhhooddnněějjššíí  nnaabbííddkkaa  mmiinniimmáállnníí  hhooddnnoottuu  kkrriittéérriiaa a hodnocená 

nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější 

nabídky k hodnocené nabídce. 
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Estetické, funkční a technické vlastnosti nabízeného plnění  

Na základě těchto údajů, které nelze vyjádřit číselně, bude sestaveno pořadí nabídek od 

nejvhodnější k nejméně výhodné a bude jim přiděleno takové bodové hodnocení, které vyjádří 

úroveň požadovaného plnění. 

 

 

9. OBCHODNÍ PODMÍNKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

 Součástí nabídky musí být pro kaţdou část veřejné zakázky návrh smlouvy, který musí 

akceptovat veškeré poţadavky stanovené zadavatelem, a to jak poţadavky věcné a 

technické, tak poţadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, 

za nichţ uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. 

 Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč pouţívá razítko) a podepsaný       

uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za        

společnost uvedenou v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu;            

originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. 

 

Návrh smlouvy musí obsahovat min. základní náleţitosti smlouvy, a to zejména:  

 Označení smluvních stran. 

 Vymezení předmětu plnění (viz. článek 2 této ZD), včetně harmonogramu dle této ZD). 

 Práva a povinnosti smluvních stran. 

 Nabídkovou cenu v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a cena včetně DPH a 

cenová ujednání. Celková cena bude fakturována následovně a v uvedené časové 

posloupnosti: 

Část A   Image materiál Český ráj               1/2012 

   Propagační desky SČR               1/2012 

     Část B   Šanon Český ráj                 5/2013 

     Část C  Infomapa Český ráj      6/2012 

                   Trhací mapy turistických oblastí         6/2012 

                   Elektronická verze Tipy na výlety       3/2012  

      Část D  Samolepky, magnetky, igelitové a papírové tašky  9/2011 

      Část E  Zpravodaj Český ráj   6/2011, 11/2011, 5/2012,11/2012, 5/2013   
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 Platební podmínky v souladu s čl.7 ZD. 

 Odpovědnost a povinnosti smluvních stran. 

 Smluvní pokuty za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, a to min. v následujícím 

rozsahu:   

 Smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za kaţdý případ nesplnění povinností 

vyplývající ze smlouvy (z těchto zadávacích podmínek), resp. za kaţdý případ 

neposkytnutí nebo vadného poskytnutí sjednaných sluţeb. Za nesplnění povinností 

ze strany dodavatele se povaţuje: neplnění harmonogramu jednotlivých plnění (v 

souladu s čl. 4 ZD). 

 Smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za kaţdý den prodlení s termínem dokončení 

plnění. 

 V případě opoţdění zadavatele s úhradou daňového dokladu má uchazeč právo 

poţadovat smluvní pokutu ve výši 0,02% z nezaplacené částky za kaţdý den 

prodlení. 

 Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody. 

 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení. 

 Dodavatel se zavazuje uvádět na všech fakturách následující text: „Marketingové a 

koordinační aktivity v Českém ráji“, reg. č. CZ.1.13/3.2.00/14.00947. 

 Dodavatel se zavazuje, ţe pro objednatele provede dílo v souladu s pravidly Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen Program). 

 Dodavatel je povinen zajistit pravidla publicity dle podmínek Programu a to zejména 

výrazné umístění loga Evropské unie a Programu na všech jednotlivých výstupech díla. 

 Dodavatel si je vědom, ţe je ve smyslu ust. § 2 písm. E) zákona čl. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 Dodavatel je povinen při fakturaci doloţit předávacími protokoly. 

 Zadavatel má právo umístit výstupy zakázky (podklady) v podobě PDF na internetové 

stránky turistického regionu Český ráj na neomezenou dobu. Tyto podklady můţou 

z internetu „stahovat“ další subjekty a osoby pro svoji potřebu.  
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Ostatní ujednání:  

 „Dodavatel je povinen umoţnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhoţ je 

zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.“ 

 „Dodavatel se zavazuje řádně uchovávat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, 

odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení 

účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci ROP, tj. do konce roku 

2025.“ 

 „Dodavatel se zavazuje provést následující opatření za účelem propagace účasti prostředků 

finanční podpory ROP na financování projektu: umístění loga poskytovatele dotace na 

všechny materiály a www stránky dle pravidel Povinné publicity ROP NUTS II 

Severovýchod.“ 

  

10. ČLENĚNÍ NABÍDKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

1) Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této výzvy) 

2) Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh 

3) Doklady k prokázání kvalifikace 

4) Nabídka uchazeče dle poţadavků stanovených ve výzvě 

5) Návrh smlouvy dle bodu 9. této dokumentace 

6) Ukázky realizovaných zakázek obdobného typu 

7) Přílohy (nepovinné) 

 

 

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 

 

Poštou na adresu Sdruţení Český ráj, Antonína Dvořáka 355, 511 01 Turnov nebo osobně po 

tel. domluvě  na tel. +420 481 540 253 na adrese: 

ORGANIZACE                                            :       SDRUŢENÍ ČESKÝ RÁJ 

ADRESA : Markova 311, 511 01 Turnov 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK :    31. 03. 2011 10:00 hod. 
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12. ZADÁVACÍ LHŮTA (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

Zadávací lhůta začíná běţet okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 30 dní. 

 

13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

Označení nabídky: 
 

Nabídka pro část A bude předána v jednom vyhotovení v jedné uzavřené obálce označené 
  

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA  „„PPRROOPPAAGGAAČČNNÍÍ  MMAATTEERRIIÁÁLLYY  ČČEESSKKÝÝ  RRÁÁJJ,,    VV  RRÁÁMMCCII  

PPRROOJJEEKKTTUU  „„MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÉÉ  AA  KKOOOORRDDIINNAAČČNNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  VV  ČČEESSKKÉÉMM  RRÁÁJJII““,,  

RREEGG..  ČČ..  CCZZ..11..1133//33..22..0000//1144..0000994477  --    ČČÁÁSSTT  AA““  --  NNEEOOTTEEVVÍÍRRAATT  

   

Nabídka pro část B bude předána v jednom vyhotovení v jedné uzavřené obálce označené 
  

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA  „„PPRROOPPAAGGAAČČNNÍÍ  MMAATTEERRIIÁÁLLYY  ČČEESSKKÝÝ  RRÁÁJJ,,    VV  RRÁÁMMCCII  

PPRROOJJEEKKTTUU  „„MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÉÉ  AA  KKOOOORRDDIINNAAČČNNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  VV  ČČEESSKKÉÉMM  RRÁÁJJII““,,  

RREEGG..  ČČ..  CCZZ..11..1133//33..22..0000//1144..0000994477  --    ČČÁÁSSTT  BB““  --  NNEEOOTTEEVVÍÍRRAATT  

 

Nabídka pro část C bude předána v jednom vyhotovení v jedné uzavřené obálce označené 
  

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA  „„PPRROOPPAAGGAAČČNNÍÍ  MMAATTEERRIIÁÁLLYY  ČČEESSKKÝÝ  RRÁÁJJ,,    VV  RRÁÁMMCCII  

PPRROOJJEEKKTTUU  „„MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÉÉ  AA  KKOOOORRDDIINNAAČČNNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  VV  ČČEESSKKÉÉMM  RRÁÁJJII““,,  

RREEGG..  ČČ..  CCZZ..11..1133//33..22..0000//1144..0000994477  --    ČČÁÁSSTT  CC““  --  NNEEOOTTEEVVÍÍRRAATT  

   

Nabídka pro část D bude předána v jednom vyhotovení v jedné uzavřené obálce označené 
  

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA  „„PPRROOPPAAGGAAČČNNÍÍ  MMAATTEERRIIÁÁLLYY  ČČEESSKKÝÝ  RRÁÁJJ,,    VV  RRÁÁMMCCII  

PPRROOJJEEKKTTUU  „„MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÉÉ  AA  KKOOOORRDDIINNAAČČNNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  VV  ČČEESSKKÉÉMM  RRÁÁJJII““,,  

RREEGG..  ČČ..  CCZZ..11..1133//33..22..0000//1144..0000994477  --    ČČÁÁSSTT  DD““  --  NNEEOOTTEEVVÍÍRRAATT  

 

Nabídka pro část E bude předána v jednom vyhotovení v jedné uzavřené obálce označené 
  

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA  „„PPRROOPPAAGGAAČČNNÍÍ  MMAATTEERRIIÁÁLLYY  ČČEESSKKÝÝ  RRÁÁJJ,,    VV  RRÁÁMMCCII  

PPRROOJJEEKKTTUU  „„MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÉÉ  AA  KKOOOORRDDIINNAAČČNNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  VV  ČČEESSKKÉÉMM  RRÁÁJJII““,,  

RREEGG..  ČČ..  CCZZ..11..1133//33..22..0000//1144..0000994477  --    ČČÁÁSSTT  EE““  --  NNEEOOTTEEVVÍÍRRAATT  

 

Nabídka, která bude obsahovat jednotlivé části, bude předána jako celek v jedné 

uzavřené obálce označené  
  

VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA  „„PPRROOPPAAGGAAČČNNÍÍ  MMAATTEERRIIÁÁLLYY  ČČEESSKKÝÝ  RRÁÁJJ,,,,    

VV  RRÁÁMMCCII  PPRROOJJEEKKTTUU  „„MMAARRKKEETTIINNGGOOVVÉÉ  AA  KKOOOORRDDIINNAAČČNNÍÍ  

AAKKTTIIVVIITTYY  VV  ČČEESSKKÉÉMM  RRÁÁJJII““  --  NNEEOOTTEEVVÍÍRRAATT  
   
   

Součástí předloţené nabídky musí být návrh smlouvy v elektronické podobě. Elektronické 

vyhotovení nabídky bude obsahovat pouze nabídkovou část (krycí list - viz příloha č. 1 textu výzvy, 

cenovou nabídku a návrh smlouvy). V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení 



 

 

 30/33                 
       
 

nabídky. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky 

uchazeče. V případě rozporů je pak vţdy rozhodující písemný návrh smlouvy. 

 

Poţadavky na zpracování nabídky: 

 Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních poţadavků zadavatele 

      uvedených v této výzvě.  

 

Další pokyny pro zpracování nabídky: 

 Nabídka musí být datována, na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou 

oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za 

společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v 

takovém případě doloţí uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. 

 

Úprava nabídky: 

 Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí být 

zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají kaţdou svou nabídku 

s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat 

přílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny aţ na konci za vlastní nabídkou 

uchazeče. 

 Poţaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, neţ je sídlo uvedené 

v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, 

kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na 

této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto povaţována za doručenou. 

Další informace – dotazy, konzultace 

Písemné dotazy 

Pokud bude zájemce poţadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou 

formou doporučeně na adresu zadavatele Sdruţení Český ráj, Antonína Dvořáka 335, 511 01 

Turnov, nebo e-mailem na adresu info@cesky-raj.info. Odpovědi na dotazy jednotlivých uchazečů 

budou v co nejkratším moţném termínu zaslány písemně (e-mailem) vţdy všem zájemcům. 

 

 

mailto:info@cesky-raj.info
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14. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE PRO ČÁSTI A, B, C, D, E) 
 

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, a to i bez udání důvodů.  

 Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v poptávkovém řízení. 

 Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky, které musí být spolu s další 

dokumentací o zadání veřejné zakázky archivovány.  

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit 

informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

 Zadavatel neomezuje plnění veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatelů. 

 

 

 

V Turnově dne 01.03.2011 
 

 

 

 

 ……………………… 

za zadavatele Aleš Hozdecký,  

ředitel Sdruţení Český ráj 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY : 

 Vzor krycího listu nabídky 

 Územní vymezení projektu podle obcí 
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Příloha č. 1                                        VZOR 

  

KKRRYYCCÍÍ  LLIISSTT  NNAABBÍÍDDKKYY  

  
  

11..    VVEEŘŘEEJJNNÁÁ  ZZAAKKÁÁZZKKAA  

Veřejná zakázka zadaná mimo reţim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  

ve znění pozdějších předpisů 

 Název 
„„PPrrooppaaggaaččnníí  mmaatteerriiáállyy  ČČeesskkýý  rráájj,,    vv  rráámmccii  pprroojjeekkttuu  „„MMaarrkkeettiinnggoovvéé  aa  kkoooorrddiinnaaččnníí  

aakkttiivviittyy  vv  ČČeesskkéémm  rráájjii  

22..    ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  

 Název organizace   

 Sídlo/místo podnikání   

 Tel./fax   

 E-mail    

 IČ   

 DIČ   

 Spisová značka v obchodním rejstříku   

 Osoba oprávněná jednat za zájemce   

 Kontaktní osoba   

 Tel./fax   

 E-mail     

33..    NNAABBÍÍDDKKOOVVÁÁ  CCEENNAA    

ČČáásstt    vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy  bbeezz  DDPPHH  DDPPHH  vvččeettnněě  DDPPHH  

AA  

BB  

   

   

CC     

DD     

EE     

44..  MMĚĚNNAA,,  VVEE  KKTTEERRÉÉ  JJEE  NNAABBÍÍDDKKOOVVÁÁ  CCEENNAA  VV  BBOODDUU  33..  UUVVEEDDEENNAA    

  

55..  OOSSOOBBAA  OOPPRRÁÁVVNNĚĚNNÁÁ  ZZAA  ZZÁÁJJEEMMCCEE  JJEEDDNNAATT  

 Titul, jméno, příjmení         

 Funkce   

 Podpis oprávněné osoby   
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Příloha č.2 
 

Územní vymezení projektu podle obcí  

Okres Semily: Ktová, Loučky, Semily, Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bystrá 

nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Holenice, Hrubá Skála, Chuchelna, Jesenný, Karlovice, Klokočí, 

Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Nová Ves n. P., 

Ohrazenice, Olešnice, Přepeře, Příkrý, Radostná p. K., Rakousy, Rovensko p. Tr., Roztoky u Semil, 

Slaná, Struţinec, Syřenov, Tatobity, Troskovice, Turnov, Veselá, Všeň, Vyskeř, Záhoří, Ţernov 

Okres Jablonec n. N.: Frýdštejn, Jeníšovice, Koberovy, Líšný, Malá Skála, Pěnčín, Skuhrov, 

Ţelezný Brod 

Okres Liberec: Radimovice, Ţďárek, Laţany, Paceřice, Kobyly, Pěnčín, Příšovice, Soběslavice, 

Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice 

Okres Jičín: Staré Hrady, Rokytňany, Ohaveč, Kostelec, Budčeves, Sedliště, Březina, Dolní 

Lochov, Staré Místo, Brada-Rybníček, Dílce, Jinolice, Kbelnice, Ohařice, Zámostí-Blata, Chyjice, 

Kacákova Lhota, Cholenice, Bačálky, Kyje, Slavhostice, Jičín, Běchary, Bystřice, Češov, Dětenice, 

Holín, Jičíněves, Kněţnice, Kopidlno, Libáň, Libošovice, Libuň, Luţany, Markvartice, Zelenecká 

Lhota, Mladějov, Nemyčeves, Nová Paka, Osek, Ostruţno, Podhradí, Dřevěnice, Podůlší, Bukvice, 

Soběraz, Radim, Samšina, Slatiny, Sobotka, Stará Paka, Střevač, Tuř, Úbislavice, Údrnice, Újezd 

pod Troskami, Úlibice, Valdice, Veliš, Vitiněves, Vršce, Ţeleznice, Ţidonice 

Okres Mladá Boleslav: Josefův Důl, Mladá Boleslav, Bakov n. J., Bítouchov, Boseň, Březina, Dolní 

Bousov, Klášter Hradiště n. J., Kněţmost, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Ţďár, Mohelnice n. J., 

Loukov, Bradlec, Dalovice, Kosmonosy, Přepeře, Nová Ves u Bakova, Ptýrov, Branţeţ, Dobšín 

 

         


