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Poptávka  
 

 

Název zakázky: Tiskové služby pro Muzeum Říčany 

Číslo zakázky: POP č. 1/2020 

Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby 

Zadavatel 

Název zadavatele: Muzeum Říčany, příspěvková organizace 

Sídlo zadavatele: Rýdlova 271/14, 251 01, Říčany 

Profil zadavatele: https://muzeumricany.cz/muzeum-ricany/vzmr/ 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele:  

ředitel Mgr. Jakub Halaš 
tel.: 604 240 060, e-mail: jakub.halas@muzeum.ricany.cz 

IČ zadavatele: 43752110 

DIČ zadavatele: CZ43752110 není plátce DPH 

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky: 

Mgr. Jakub Halaš 
tel.: 604 240 060, e-mail: jakub.halas@muzeum.ricany.cz   

 Zakázka 

 

Úvodní ustanovení: 

 

 

1) Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu 
ustanovení § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen 
„ZZVZ“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu se řídí směrnicí města Říčany č. 
5/2016, o zadávání veřejných zakázek. Pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu 
platí ustanovení § 31 ZZVZ, není zadávána postupem podle ZZVZ. Při jejím 
zadávání platí ustanovení §6 ZZVZ.  

2) Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce 
malého rozsahu použije terminologii ZZVZ, případně jeho část v přímé citaci. Pro 
poptávkové řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v tomto 
oznámení o zahájení poptávkového řízení. 

3) Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účel této veřejné 
zakázky malého rozsahu označovány jako „účastníci“, Muzeum Říčany vyhlašující 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označeno jako „zadavatel“.  

4) V případě, kdy zadávací podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

5) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele a 
případně oznámení o vyloučení účastníka řízení pouze na profilu zadavatele; 
oznámení nebude adresně doručováno jednotlivým účastníkům, kteří podali 
nabídku. Oznámení o výběru dodavatele a případně oznámení o vyloučení 
účastníka se považuje za doručené všem účastníkům dnem uveřejnění na profilu 
zadavatele. 

https://muzeumricany.cz/muzeum-ricany/vzmr/
mailto:jakub.halas@muzeum.ricany.cz
mailto:jakub.halas@muzeum.ricany.cz
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Maximální cena plnění:  

99 000,- Kč bez DPH 

Zadavatel si vyhrazuje změnu podle § 100 ZZVZ, kterými je objednání dalších 
tiskových služeb až do celkové výše 99 000, -Kč bez DPH.  

Datum vyhlášení zakázky: 22. 12. 2020 

Lhůta a místo pro podání 
nabídek: 

7. 1. 2021 v 10:00 hodin 

Muzeum Říčany, příspěvková organizace, Rýdlova 271/14, 251 01, Říčany 

Časový harmonogram plnění 
/ doba trvání zakázky: 

Leden –prosinec 2021.  

Tiskové podklady budou dodavateli odeslány vždy minimálně týden před datem 

požadovaného dodání. Zadavtel bude v průběhu plnění objednávat další tiskové 

služby, které nejsou v současné době specifikovány v příloze č. 4 a zadavatel si na ně 

vyhrazuje právo je dodatečně objednat.  

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. na 12 měsíců ode dne účinnosti 

smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 99 000,- Kč bez DPH, a to podle 

toho, která z těchto skutečností nastane dříve. 

Místo dodání/převzetí 
plnění: 

Muzeum Říčany, příspěvková organizace, Rýdlova 271/14, 251 01, Říčany 

Podávání nabídek: 

Předmět zakázky: 

Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy na tiskové služby pro Muzeum 
Říčany v roce 2021.  

Prosíme účastníky, aby si prostudovali přílohu č. 3 a 4 poptávky.  

 Požadavky na prokázání kvalifikace 

Splnění kvalifikace prokazuje účastník (není-li dále uvedeno jinak) předložením čestného prohlášení. Účastník může 
použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy. Účastník, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím 
uzavřením předložit zadavateli na jeho žádost originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace.  

Účastník může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Všechna zadavatelem požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána účastníkem (statutárním orgánem nebo 
jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou 
oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přiložené plné moci). 

Základní a profesní 
způsobilost účastníka:  

 Profesní způsobilost prokazuje účastník předložením dokladů, a to 
předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku anebo jiné obdobné 
evidence. V případě, že účastník řízení není zapsán v uvedených evidencích, 
prohlásí tuto skutečnost formou česného prohlášení (např. příloha č. 2 výzvy) 

Hodnocení 

Hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická 
výhodnost bude hodnocena na základě poměru nabídkové ceny a kvality dodávaného 
zboží podle zadavatelem stanovených hodnotících kritérií 

 

1. kritérium – nabídková cena včetně DPH – váha 80% 

V tomto kritériu bude hodnocena celková nabídková cena včetně DPH stanovená na 
základě oceněné přílohy č 4 této poptávky 
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2. kritérium – kvalita tisku – váha 20%  

V tomto kritériu bude hodnocena čitelnost, ostrost textu, kvalita a rozložení barev, 
kvalita použité technologie tisku.  

 
Pro obě kritéria platí tento vzorec a postup hodnocení nabídek:  
 

100x 
nejvhodnější nabídka (známka) 

x (% váha krit.) 
známka hodnocené nabídky  

Pro hodnocení v kritériu nabídková cena použije hodnotící komise následující postup: Pro 
hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 
jednotlivé nabídce je dle kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria. Pro toto kritérium získá hodnocená nabídka 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k 
hodnocené nabídce (hodnotě kritéria). Výsledné hodnocení v rámci dílčího kritéria je 
získáno součinem počtu bodů získaných v rámci kritéria a příslušné váhy daného kritéria. 

 
Celková bodová hodnota nabídky je tvořena součtem hodnocení získaných v rámci 
jednotlivých dílčích kritérií (kritérium č. 1, 2). 

Hodnotící komise sestaví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako 
nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 

 

Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH. V souvislosti s plněním smlouvy bude 
následně účtována DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů. 

Jednání s účastníky 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s dodavateli po podání nabídek o obsahu nabídek, 
s cílem dosáhnout pro sebe co nejlepší podmínky, přičemž budou striktně dodrženy zásady 
dle § 6 ZZVZ – transparentnost a přiměřenost při postupu řízení a rovné zacházení a 
nediskriminace ve vztahu ke všem dodavatelům. 

 

Požadavky na způsob 
zpracování nabídkové 
ceny: 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky, a to níže uvedeným 
způsobem: 

 Účastník vyplní celou přílohu č. 4 – Kalkulace tisku  a to pouze buňky ve sloupci „C“ 

 nabídková cena bude v české měně 

 nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

 nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nezbytné na řádnou a 
včasnou realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících a to včetně 
poštovného,  dopravného a balného nebo do místa plnění. Tyto související náklady 
budou v ceně započteny vždy – a to také v případě dodatečných tiskových služeb 
poptávaných v průběhu roku zadavatelem.  

Výslednou cenu účastník uvede v požadovaném členění v krycím listu nabídky (příloha č. 
1 výzvy), do nabídkového rozpočtu a do návrhu smlouvy. 

V případě rozporu mezi hodnotami cen uvedenými v nabídkovém rozpočtu  návrhu 
smlouvy a krycím listě nabídky, bude zadavatel vycházet z předpokladu, že správná je 
cena uvedená v Kalkulaci tisku. 

 

Požadavky na varianty 
nabídky: 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
 



  

-4- 
 

 Obchodní podmínky a návrh smlouvy 

Obchodní podmínky a 
návrh smlouvy 

Podmínkou účasti v této veřejné zakázce je akceptace obchodních podmínek, které jsou 
obsaženy v závazném návrhu smlouvy, který je součástí této výzvy jako její příloha č. 3. 
Připojením smlouvy do nabídky akceptuje účastník tohoto zadávacího řízení závazný 
návrh smlouvy a souhlasí s obchodními podmínkami v tomto návrhu smlouvy 
uvedenými. 

Vysvětlení zadávací dokumentace  

Vysvětlení zadávací 
dokumentace  

Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, a to 
formou dotazu adresovaného e-mailem kontaktní osobě zadavatele. Zadavatel dotaz 
zodpoví a zároveň vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele 
https://muzeumricany.cz/muzeum-ricany/vzmr/ 

Účastníkům se doporučuje průběžně sledovat profil zadavatele za účelem seznámení s 
případnými dodatečnými informacemi.                                                                                                                                                                                   

Požadavky na zpracování nabídky 

Obsah nabídky: 
 

1. Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) podepsaný účastníkem (statutárním orgánem 
nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném 
zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či 
přiložené plné moci.) 

2. Doklady prokazující základní a profesní způsobilost (příloha č. 2) 

3. Vyplněný návrh smlouvy o dílo  (příloha č. 3) 

4. Vytištěný zkušební tisk   

5. Vyplněná Kalkulace tisku (Příloha č. 4) 

6. Seznam poddodavatelů, příp. prohlášení, že služby jsou přímé od dodavatele (příloha 
č. 5). 

Forma nabídky: 

Nabídka bude předložena v jednom originále v listinné formě, v českém jazyce. Nabídka 

nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka 

bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky (doporučení zadavatele). 

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou 

(doporučení zadavatele). 

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. 

Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem „Tiskové 

služby pro Muzeum Říčany“ - NEOTEVÍRAT“ na adresu zadavatele: Muzeum Říčany, 

příspěvková organizace, Rýdlova 271/14, 251 01, Říčany. 

Na obálce s nabídkou bude uveden název účastníka, IČ a adresa, na niž je možné poslat 

případné oznámení o podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek. 

Obálky s nabídkou budou za účelem vyloučení manipulace s obsahem opatřeny na zadní 

straně na uzavření razítkem nebo podpisem odpovědného zástupce účastníka. 

https://muzeumricany.cz/muzeum-ricany/vzmr/
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Zkušební tisk a tiskové 
podklady:  

Zkušební tisk bude povinně předložen do nabídky. Jedná se o hodnotící kritérium. Pokud 

nebude do nabídky přiložen, bude účastník z poptávkového řízení vyloučen.  

Parametry zkušebního tisku:  

1x 

materiál: ofset 250g, barva 4/4, 2x bigování, neskládat 

Tiskové podklady jsou k dispozici na webu Muzea Říčany na stránce Výběrová řízení:  

https://muzeumricany.cz/muzeum-ricany/vzmr/ 
 

Zkušební tisk_Přehled_09-12-2020_148,5x420_tisk.pdf 

Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu 

1) Pokud vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu nebo neposkytne potřebnou součinnost 
k uzavření smlouvy, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy účastníka, který se v hodnocení umístil na 
druhém místě. Tento postup lze eventuálně využít i opakovaně.  

2) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření smlouvy o dílo, odmítnout 
všechny předložené nabídky a nevybrat žádného účastníka. 

3) Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně účastníci na svůj vrub, a to i v případě, kdy zadavatel 
v plném rozsahu využije práva, které si vyhradil v předchozím odstavci. 

4) Účastník podá nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky; nabídky týkající se pouze části požadovaného plnění 
nebudou hodnoceny. 

5) Účastník je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6) V případě, že by se v hodnocení nabídek umístily na prvním místě dvě nabídky se shodnou nabídkovou cenou, 
bude mezi nimi o vítězi rozhodnuto losováním provedeným za účasti dotčených účastníků. 

Poptávkové řízení se řídí: 
Směrnicí města Říčany č. 5/2016, o zadávání veřejných zakázek. Na poptávkové 
řízení se neaplikují ustanovení ZZVZ o zadávacích řízeních, s výjimkou ustanovení § 6 
ZZVZ.  

 

Přílohy 

1.  Krycí list nabídky 

2. Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti  

3. Návrh  smlouvy 

4. Kalkulace ceny  

5. Seznam poddodavatelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
V Říčanech dne  21. 12. 2020     
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Mgr. Jakub Halaš, ředitel Muzea 

https://muzeumricany.cz/muzeum-ricany/vzmr/
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