
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
veřejné zakázky malého rozsahu 

pro projekt Spolupráce Programu rozvoje venkova  
„UČÍME SE FILMEM“ 

 
V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána 

podle zákona o veřejných zakázkách. 
 

1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE (ZADAVATELŮ) 
Zadavatelé ve složení: 

Koordinační MAS (KMAS): Region Pošembeří o.p.s. 

Zastoupená:  Mgr. Miloslav Oliva – ředitel o.p.s. 

Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Šoupalová 

Kontaktní adresa: nám. A. z Pardubic 56, 282 01 Český Brod 

Telefonní číslo: +420 732 23 01 23 

e-mailová adresa: soupalova@posemberi.cz 

www: www.posemberi.cz 

IČ: 27863492 

  

Partnerská MAS (PMAS 1): Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 

Zastoupená:  Jaroslava Saifrtová, DiS – ředitelka o.p.s. 

Kontaktní osoba: PhDr. Pavla Řehořová 

Kontaktní adresa: Wilsonova 599, 274 01 Slaný 

Telefonní číslo: +420 604 980 082 

e-mailová adresa: rehorova@premyslovci.cz 

www: www.premyslovci.cz 

IČ: 24828815 

 



 

Partnerská MAS (PMAS 2): MAS Sedlčansko, o.p.s. 

Zastoupená:  Jiří Kužel – ředitel o.p.s. 

Kontaktní osoba: Zdenka Fořtová 

Kontaktní adresa: Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56 

Telefonní číslo: 731 402 801 

e-mailová adresa: mas.sedlcansko@email.cz 

www: www.massedlcansko.eu 

IČ: 27408116 

 

Partnerská MAS (PMAS 3): 
Vyhlídky, občanské sdružení 

Zastoupená:  Mgr. Galina Čermáková 

Kontaktní osoba: Mgr. Galina Čermáková 

Kontaktní adresa: Nebužely 92, 277 34 

Telefonní číslo: +420 724 068 686 

e-mailová adresa: agconsult@seznam.cz 

www: www.vyhlidky.cz 

IČ: 26676184 

 

 
2. NÁZEV ZAKÁZKY 
Dodávka populárně-naučných dokumentárních filmů pro projekt „UČÍME SE FILMEM“. 

 
3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY 
Předmětem plnění této zakázky je dodávka následujících produktů: 

1) 26 ks DVD s populárně-naučnými filmy ve čtyřech kopiích s možností dalšího šíření pro účely  

a) promítání na workshopech pro širokou veřejnost 

b) promítání na workshopech pro odbornou veřejnost 



c) tzv. Mediatéky – tj. uchování filmů vždy min. ve 4 v kopiích na DVD po dobu min. 5 let od 

uzavření Smlouvy o dílo 

d) průřezového DVD, které bude např. obsahovat některé vybrané filmy, příp. sestřihy z nich 

 

Filmy musí svým obsahem naplňovat následující témata (přičemž je přípustné, aby se v jednom 

filmu objevila vazba na vícero uvedených témat současně): 

1) Prostupnost venkovské krajiny 

2) Samospráva na venkově 

3) Veřejný prostor na venkově 

4) Ekonomika na venkově 

  

2) 4 kopie upoutávky projektu a znělek projektu, 4 projektových témat a filmového festivalu  

3) průřezové DVD (200 ks kopií) 

 

Dodavatel uzavře s každým účastníkem samostatnou Smlouvu o dílo (viz. Příloha č. 1 ) na čtyři 

nezávislé dodávky, přičemž každému účastníku budou dodány DVD odpovídající jednomu 

tematickému okruhu. Průřezové DVD bude součástí Smlouvy o dílo s Regionem Pošembeří o.p.s. 

 

4. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Zadávací dokumentace a podklady pro zpracování nabídky jsou zveřejněny na internetových 

stránkách www.posemberi.cz, www.premyslovci.cz, www.massedlcansko.eu, www.vyhlidky.eu. 

 

5. PŘEDPOKLÁDANÁ CENA ZAKÁZKY 

Cena je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou se zadavatelem, avšak v 
maximální celkové výši 618.560,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně bude 
dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, DPH ve výši ……. Kč. 

Maximální celková cena za dodávku včetně DPH činí ………………………. 773.200,- Kč. 

Součástí nabídkové ceny bude podrobný rozpočet dílčích dodávek. 

 

6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
Jediným hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele této zakázky je cena dodávky, za předpokladu, 

že dodavatel splnil všechna kriteria viz. body 8. a 9. 

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené uchazečem 
v nabídce. Zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 
 



Zadavatel dále posoudí nabídky z hlediska splnění základních a profesních předpokladů. Uchazeče, 
který tyto předpoklady nesplní, vyloučí z dalšího hodnocení a písemně jej informuje o důvodu 
vyloučení ze zadávacího řízení. 
 

7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
Nabídku doručte osobně nebo poštou, v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin, nejpozději do 

15. 7. 2013, do 12:00 hodin. 

Adresa pro podání nabídek: 

Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod 

Osobní doručení předem konzultujte telefonicky na tel. 314 001 024 - 25 

Nedodržení lhůty pro podání nabídky je důvodem pro vyřazení nabídky z výběrového řízení! 

 
8. POŽADAVKY NA PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE 
- Dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady předložením kopie o oprávnění k podnikání 

(např. výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu 

podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky). 

- Dodavatel prohlášením prokáže, že disponuje profesionálním zázemím (střižna a zvukové studio), 

že  má zkušenosti s výrobou a postprodukčním zpracování dokumentárních filmů a dalších 

vizuálních materiálů.  

- Dodavatel prokáže spolupráci také s dalšími profesionály v oboru (režiséři, scénáristé, kameramani 

apod.) 

- Dodavatel dále stejně prokáže, že spolupracoval na akvizici filmů, na produkčních činnostech, na 

zpracování a na překladech, titulkování a dabování zahraničních dokumentů.  

- Dodavatel prohlášením doloží, jakým způsobem zajistí maximální odbornou způsobilost svých 

subdodavatelů tak, aby vyšel vstříc všem odborným požadavkům projektu.  

- Dodavatel prokáže zkušenost se vzdělávacími projekty zaměřenými na venkovskou tematiku a 

regionální rozvoj.  

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného 

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

může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. 

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se 

zadavatelem nebo s jiným dodavatelem v tomtéž zadávacím řízení. 

 
9. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DODAVATELE 
Dodavatel formou čestného prohlášení doloží, že: 



- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání; 

- vůči majetku dodavatele neprobíhá 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 konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

- dodavatel není v likvidaci; 

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče splňovala požadavky této výzvy a zadávací dokumentace 

a byla zpracována v souladu s následujícím členěním: 

1. Krycí list (příloha č. 2) 

2. Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady (příloha č. 3) 

3. Podepsaný nabídkový rozpočet strukturovaný položkově  

4. Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

5. Uchazečem podepsaný a doplněný návrh Smlouvy o dílo (Návrh Smlouvy podepsaný 

osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče předloží uchazeč jako součást své 

nabídky. V případě, že nabídka bude podepsána zástupcem (zmocněncem), musí být 

originál této plné moci součástí nabídky.). 

Jakékoli změny v obsahu smlouvy jsou důvodem k vyřazení nabídky ze soutěže.  
6. Seznam subdodavatelů 

7. Podrobný rozpočet dílčích dodávek 

8. Zplnomocnění pro osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, pokud ve věci nejedná 

statutární orgán uchazeče v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo uchazeč – 

fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, s úředně ověřeným podpisem.  (Pokud 

bude nabídku podepisovat zmocněná osoba, musí být z tohoto zmocnění patrné, na jaký 

účel se vztahuje - na vyhotovení, podání, podepsání nabídky, s uvedením názvu zakázky, 

atp. Zmocnění musí být ověřeně podepsáno zmocnitelem i zmocněncem.) 

9. Souhrnné čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky po celou 

dobu běhu zadávací lhůty 

 

 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném níže:  

a) v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu  

b) identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení 

statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat 

jménem této právnické osoby s uvedením jeho funkce (pracovního zařazení) 

c) v případě fyzických osob jméno, příjmení, funkci (pracovní zařazení), případně obchodní 

firmu nebo datum narození, bydliště případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, 

identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena            

 



Nabídka včetně příloh bude předložena v písemné formě v českém jazyce, bez zjevných 

přepisů a oprav. Nabídka bude předložena ve dvou originálech a jedné kopii a bude 

odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně 

příloh a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce, označené nápisem „Neotvírat“ Zakázka 

„Populárně-naučné dokumentární filmy pro projekt „UČÍME SE FILMEM“. Dále bude 

opatřena obchodním názvem uchazeče, adresou sídla uchazeče a IČ. 

 

11. OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČŮ A VÝBĚRU 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá 
nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel 
všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí a 
písemně je bude informovat o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení. 
 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odešle zadavatel vybranému dodavateli i všem 

uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení. 

 
12. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv bez uvedení důvodu, nejpozději však do 

uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel bezodkladně 

písemně informuje všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek.  

 
13. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

• Nabídková cena bude uvedena v Kč. 

• Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako cena »nejvýše přípustná«  

• Zadavatel neposkytuje zálohy na plnění zakázky.  

• Vyzvaný zájemce je povinen prokázat splnění základních, profesních a ostatních 

kvalifikačních předpokladů dodavatele, dle specifikace zadávací dokumentace. Při 

nedoložení požadovaných předpokladů si  zadavatel vyhrazuje právo účastníka vyloučit.  

• Zadávací lhůta po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou končí dnem 31. 8. 2013  

• Uchazeč nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou a účastí v zadávacím řízení 

veřejné zakázky. Nabídka se uchazečům nevrací a zůstává u zadavatele jako součást 

dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

• Otevírání obálek se uskuteční dne 15. července 2013 ve 12:00 hodin, v kanceláři Region 

Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.  

 

V Českém Brodě, dne 1. července 2013 

 


