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1.

INFORMACE O ZADAVATELI

1.1.
Název:
Sídlo:
IČO:

Základní údaje
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)
Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03
47114975

(dále jen „Zadavatel“ nebo „VoZP ČR“)
Kontaktní osoba zadavatele: Bc. Jan Mates, Mgr. Richard Medek
Tel:
284 021 204, 284 021 323, 284 021 275
Email:
zakazky@vozp.cz

1.2.

Statutární orgán Zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je:
Ing. Josef Diessl

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

2.
2.1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování celobarevného časopisu s názvem „Zpravodaj VoZP
ČR 2017“ ve dvou částech, každá část (číslo) v nákladu á 465 000 kusů výtisků:


první část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 1, v rozsahu 32 stran,



druhá část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 2, v rozsahu 52 stran,

Zpracování obou částí zahrnuje:


zajištění textového a obrazového obsahu dle požadavku Zadavatele,



celkové grafické zpracování, zejména: celková grafická koncepce, úprava fotografií a ilustrací,
infografika, grafická úprava a zlom,



jazykovou korekturu celého obsahu obou čísel,



tisk,



foliování v rozsahu 433 000 kusů výtisků každého čísla,



distribuci zafoliovaných výtisků na adresy pojištěnců předané zadavatelem



dodání nezafoliovaných výtisků v celkovém počtu 32 tisíc kusů od každého čísla na Ústředí a
pobočky VoZP ČR.

Zajištěním textového obsahu je míněna redaktorská práce spočívající v zajištění podkladů a tvorbě
textů podle zadání, pokynů a v rozsahu určeném Zadavatelem s tím, že na textovém obsahu se ve
fázi přípravy bude dle aktuální potřeby podílet i Zadavatel.
Zajištěním obrazového obsahu jsou míněny fotografie a ilustrace opatřené dodavatelem podle zadání,
pokynů a v rozsahu určeném Zadavatelem s tím, že na obrazovém obsahu se ve fázi přípravy bude
3
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dle aktuální potřeby podílet i Zadavatel.
Redakční a grafické práce bude provádět dodavatel v součinnosti se Zadavatelem. Všechny textové,
obrazové a grafické výstupy podléhají schválení Zadavatele.
Závazná specifikace pro tisk:


Formát: 148 x 210 mm (A5)



Rozsah: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 1 v rozsahu 32 stran (z toho 4 strany obálka)
Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 2 v rozsahu 52 stran (z toho 4 strany obálka)



Papír: LWC, 60g, minimální Brightness (Weissgrad) 74% (ISO 2470)



Obálka: křída lesk 100g



Vazba: V1



Barevnost: 4/4 barvy CMYK



Podklady: tiskové PDF

2.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace veřejné zakázky:
CPV: 22200000-2

2.3.

Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny
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2.3.1. Obecné informace
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky Zadavatele na veřejnou zakázku. Tyto požadavky je
dodavatel povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je
akceptovat. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci
a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek
s následkem vyloučení dodavatele z další účasti na zadávacím řízení.

2.4.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6 200 000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc
korun českých) bez DPH, tj. 7 502 000,- Kč včetně DPH.

3.
3.1.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba 1. části plnění předmětu veřejné zakázky (Zpravodaj VoZP ČR 2017, č. 1) je do
šesti týdnů ode dne podpisu smlouvy a předpokládaná doba 2. části plnění předmětu veřejné zakázky
(Zpravodaj VoZP ČR 2017, č. 2) je do šesti týdnů od písemné výzvy Zadavatele k provedení 2. části.
Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením
smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

3.2.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je celá ČR, a to jednak sídlo Zadavatele a adresy poboček Zadavatele
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ve smyslu dodání stanoveného počtu výtisků a jednak adresy pojištěnců Zadavatele na celém území
ČR ve smyslu dodání (distribuce) příslušného počtu výtisků. Adresy pojištěnců Zadavatele budou
dodavateli Zadavatelem předány na CD či na jiném vhodném elektronickém nosiči, ve lhůtě:
- pro Zpravodaj VoZP ČR 2017 č. 1 do 7 dnů od uzavření smlouvy;
- pro Zpravodaj VoZP ČR 2017 č. 2 do 7 dnů od písemné výzvy Zadavatele k provedení Zpravodaje
č. 2.

4.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

Dodavatel je povinen v souladu s § 73 a násl. Zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Pokud
není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak, je dodavatel povinen prokázat kvalifikaci v povinném
rozsahu, formě a způsobem dle Zákona.

4.1.

Základní způsobilost

4.1.1. Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

4.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba
musí podmínku podle písm. 4.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
podle 4.1.1. písm. a) splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle 4.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle 4.1.1. písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci
4.1.2 písm. a) až c) a vedoucí pobočky závodu.
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4.1.3. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České
republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k 4.1.1. písm. a) (Zadavatel upozorňuje dodavatele na
skutečnost, že je třeba doložit výpis z evidence Rejstříku trestů příslušných fyzických osob a rovněž
výpis z rejstříku trestů příslušných právnických osob, je-li relevantní),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k 4.1.1. písm. b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k 4.1.1. písm. b)
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k 4.1.1. písm. c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k 4.1.1. písm. d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k 4.1.1. písm. e).

4.2.

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný
právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4.3.

Technická kvalifikace

Nad rámec prokázání základní a profesní způsobilosti je dodavatel povinen prokázat splnění
technických kvalifikačních kritérií. Dodavatel prokáže kritéria technické kvalifikace podle § 79 odst. 2
písm. b) Zákona předložením seznamu alespoň tří významných služeb (referenčních zakázek)
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením
ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Celková minimální finanční hodnota musí u každé z referenčních zakázek činit nejméně
2 000 000,- Kč bez DPH.
Za významnou službu zadavatel pro účely prokázání tohoto kvalifikačního kritéria považuje
službu s obdobným předmětem plnění jako je předmět této veřejné zakázky dle čl. 2.1. této
zadávací dokumentace.
Seznam významných služeb bude předložen ve formě čestného prohlášení, v němž musí být v rámci
identifikace objednatele uvedeny pro každou referenční zakázku kontaktní osoba příjemce plnění
(klienta) s kontaktními údaji (adresa, telefon a/nebo email) pro případné ověření informací
Zadavatelem.

4.4.

Prokázání kvalifikace výpisem z SKD nebo SCD

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. Zákona) mohou prokázat
splnění základní způsobilosti dle § 74 Zákona a profesní způsobilosti dle § 77 Zákona v tom rozsahu,
v jakém údaje zapsané ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazující splnění této
profesní způsobilosti pokrývají požadavky Zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti pro
plnění veřejné zakázky, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k
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poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat
kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na
certifikátu.
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému
certifikovaných dodavatelů.

4.5.

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního
řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

4.6.

Forma splnění kvalifikace

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii a mohou je ve smyslu
§ 86 odst. 2 Zákona nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro
veřejné zakázky podle § 87 Zákona. Vítězný dodavatel předloží doklady, potvrzující splnění
kvalifikace, v originále či v úředně ověřené kopii před podpisem smlouvy. Doklady prokazující splnění
základních kvalifikačních kritérií a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění příslušného
kritéria nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Dodavatel je v souladu s § 83 odst. 1 zákona oprávněn splnit technickou kvalifikaci nebo profesní
způsobilost podle čl. 4.2. čl. 4.3. této zadávací dokumentace v chybějícím rozsahu prostřednictvím
jiné osoby (typicky poddodavatele). Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 4.2. jinou osobou, doklady prokazující
splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, doklady o splnění základní způsobilosti
jinou osobou a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Nabídku je oprávněno podat více dodavatelů společně (jako jeden dodavatel). V případě společné
účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle čl. 4.1. a čl. 4.2. této
zadávací dokumentace každý dodavatel samostatně.

5.
5.1.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena Zpravodaje VoZP ČR 2017, č. 1

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za 1. část plnění předmětu veřejné zakázky: Zpravodaj VoZP ČR
2017, číslo 1, v rozsahu 32 stran v souladu s čl. 2.1. této zadávací dokumentace:
kusů

Zpravodaje
VoZP ČR 2017,
č. 1

Cena za příslušný
počet kusů bez DPH

465 000
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5.2.

Nabídková cena Zpravodaje VoZP ČR 2017, č. 2

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za 2. část plnění předmětu veřejné zakázky: Zpravodaj VoZP ČR
2017, číslo 2, v rozsahu 52 stran v souladu s čl. 2.1. této zadávací dokumentace:
kusů

Zpravodaje
VoZP ČR 2017,
č. 2

5.3.

Cena za příslušný
počet kusů bez DPH

Výše
DPH v %

Výše DPH
v Kč

Cena za příslušný
počet kusů s DPH

465 000

Celková nabídková cena

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za plnění celého předmětu veřejné zakázky dle čl. 2.1.
této zadávací dokumentace:
kusů

Zpravodaje
VoZP ČR 2017,
č. 1
Zpravodaje
VoZP ČR 2017,
č. 2

Cena za příslušný
počet kusů bez DPH

Výše
DPH v %

Výše DPH
v Kč

Cena za příslušný
počet kusů s DPH

465 000

465 000

CELKEM

Celková nabídková cena nesmí přesáhnout částku 6 200 000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc
korun českých) bez DPH, tj. 7 502 000,- Kč vč. DPH.
Celková nabídková cena dle čl. 5.3. této zadávací dokumentace bude uvedena v Krycím listu nabídky
(viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace).
Nabídkové ceny budou uvedeny v české měně a v členění cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
sazba DPH, vyčíslená DPH a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena dodavatele musí být stanovena jako nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady
dodavatele nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu odpovídajícím popisu předmětu
veřejné zakázky tak, jak je obsažen v rámci této zadávací dokumentace, včetně případných dopadů z
kurzovních či inflačních vlivů.
Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění
veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

a)

Obchodní a platební podmínky stanovuje Zadavatel formou závazného textu návrhu smlouvy o
dílo, který je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

b)

Dodavatel je povinen předložit max. jeden návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.
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c)

Dodavatel je při přípravě návrhu smlouvy vázán podmínkami této zadávací dokumentace, včetně
jejich příloh (zejména Přílohou č. 1 – Obchodními podmínkami v podobě závazného textu
návrhu smlouvy o dílo).

d)

Dodavatel není ve svém návrhu smlouvy o dílo oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny
oproti závaznému obsahu či formě návrhu smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů,
jejichž doplnění tato zadávací dokumentace předpokládá.

e)

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem dodavatele nebo
jinou osobou k tomu oprávněnou; jedná-li za dodavatele jiná osoba než statutární orgán (člen
statutárního orgánu), musí být z nabídky dodavatele jednoznačně zřejmé oprávnění jednající
osoby jednat za dodavatele (např. doložením plné moci apod.).

NABÍDKA

7.

Dodavatelé podávají maximálně jednu kompletní samostatnou nabídku, pro jejíž zpracování platí níže
uvedené obecné požadavky (čl. 7.1. této zadávací dokumentace) a pro jejíž obsah platí dále uvedené
požadavky na složení nabídky (dle čl. 7.2. této zadávací dokumentace).

7.1.

Obecné požadavky



Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem
dodavatele, označené názvem veřejné zakázky, opatřené slovy „NEOTEVÍRAT“ a opatřené
adresou, na níž je možné zaslat vyrozumění dodavatele o tom, že nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.



Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, ve kterém také bude probíhat veškerá
komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli.



Nabídka musí být podepsána na krycím listu oprávněnou osobou. Vzor krycího listu nabídky je
uveden v Příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci.



Dodavatel předloží nabídku ve 2 výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem
„Originál“ a druhý „Kopie“.



Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Krycí list musí obsahovat číslo výtisku.
Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinuální
řadou. Výjimka z povinnosti číslovat listy se vztahuje na úřední doklady nebo jejich úředně
ověřené kopie, které nemusí být očíslovány. Vkládá-li dodavatel přílohu či některý samostatný
celek, který má již listy očíslovány, není nutné, aby tyto listy čísloval znovu průběžnou číselnou
řadou. To platí pouze tehdy, je-li číslování listů samostatného celku zřetelně odlišeno od číslování
ostatních listů nabídky. Tyto požadavky Zadavatele mají doporučující charakter.



Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které ji zajistí proti
poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla vyloučena možnost jejich
neoprávněného nahrazení či vyjmutí. Zadavatel doporučuje jako jeden z bezpečnostních prvků
použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho
razítkem.



Veškerá prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsána statutárním
orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.



Dodavatel v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk a e-mailovou adresu
pro elektronickou komunikaci mezi dodavatelem a Zadavatelem. Pokud podává nabídku více
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dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní a e-mailové adresy
dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se
Zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Tyto požadavky Zadavatele mají doporučující
charakter.


Dodavatel předloží nabídku též v elektronické podobě na CD či DVD. Každý dodavatel předloží
návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu MS Office nebo formátu kompatibilním. Tyto
požadavky Zadavatele mají doporučující charakter.



Dodavatel je povinen doručit nabídku do sídla Zadavatele, uvedeného v čl. 1.1. této zadávací
dokumentace, a to buď doporučenou poštou, nebo osobně v úředních hodinách, tj. v pracovní dny
v pondělí až čtvrtek od 08.00 do 15.00 hod., v pátek od 08.00 do 14.00 hod.

7.2.

Složení nabídky

Nabídka musí obsahovat následující části (není-li u konkrétního bodu uvedeno, že vložení do nabídky
je fakultativní):

7.2.1. Krycí list nabídky
Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci, do kterého budou
doplněny všechny požadované údaje týkající se dodavatele a požadované údaje k hodnotícím
kritériím.

7.2.2. Obsah nabídky
V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísla stránek. Přiložení obsahu
nabídky není povinné, jedná se o doporučující požadavek Zadavatele.

7.2.3. Doklady k prokázání kvalifikace
Dodavatel doloží veškeré doklady prokazující jeho kvalifikaci k plnění veřejné zakázky způsobem dle
čl. 4 této zadávací dokumentace.

7.2.4. Nabídková cena
Nabídková cena bude stanovena v požadované struktuře dle čl. 5. této zadávací dokumentace.

7.2.5. Návrh smlouvy
Návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v čl. 6 a Příloze č. 1 této
zadávací dokumentace.

7.2.6. Ukázka grafického zpracování
Dodavatel předloží ukázku grafického zpracování Zpravodaje VoZP ČR dle specifikace Zadavatele
uvedené v Příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci, a to v dostatečně kvalitním provedení
umožňujícím hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria Kvalita grafického návrhu Zpravodaje VoZP
ČR 2017 v souladu s čl. 8.1.2. této zadávací dokumentace.
Formát ukázky bude co do velikosti odpovídat požadavkům kladeným na zpravodaj, tedy 148 x 210
mm (A5).
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7.2.7. Ostatní doklady, listiny a údaje vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky
Jedná se o doklady, listiny a údaje vyžadované v rámci této zadávací dokumentace či Zákonem (např.
doklady a údaje k poddodavatelskému systému, doklady týkající se podání společné nabídky více
dodavateli apod.), nebo dokládané dodavatelem fakultativně.

7.3.

Otevírání nabídek a lhůta pro podání nabídek

Otevírání nabídek proběhne v sídle Zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek – konkrétní
termín otevírání obálek je uveden v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, uveřejněném
ve Věstníku veřejných zakázek – https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs (Oznámení o zakázce).
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni dodavatelé (maximálně jedna osoba za každého
dodavatele), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Každá osoba, která se za dodavatele
zúčastní otevírání obálek, je povinna prokázat Zadavateli své oprávnění k účasti (statutární zástupce,
plná moc od dodavatele, apod.). Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 4. 2017 v 09.00 hod.

8.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Zadavatel zvolil výběr dodavatele předmětu veřejné zakázky pomocí metody nejvýhodnějšího
poměru nabídkové ceny a kvality. Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených dílčích
hodnotících kritérií.
Dílčí hodnotící kritérium

Váha v procentech

1. Výše celkové nabídkové ceny

70 %

2. Kvalita grafického návrhu Zpravodaje VoZP ČR 2017

30 %

8.1.

Dílčí hodnotící kritéria, popis hodnocení

8.1.1. K dílčímu hodnotícímu kritériu – Výše celkové nabídkové ceny
Zadavatel bude hodnotit výši celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Celková nabídková cena
bude hodnocena z absolutní výše předložené nabídkové ceny. Celková nabídková cena musí
zahrnovat veškeré náklady a poplatky související s plněním veřejné zakázky.
Pro dílčí hodnotící kritérium Výše celkové nabídkové ceny bude za nejvýhodnější považována nejnižší
nabídka (v Kč) ze všech podaných nabídek; tato nabídka obdrží 100 bodů, a ostatní nabídky obdrží
body dle vzorce:
nejvýhodnější nabídková cena
______________________________ x 100
nabídková cena hodnocené nabídky
Následně bude počet bodů dosažený každým dodavatelem přepočten váhou kritéria (70 %). Výsledné
číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.
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8.1.2. K dílčímu hodnotícímu kritériu – Kvalita grafického návrhu Zpravodaje VoZP
ČR 2017
V rámci toho dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena ukázka grafického zpracování obálky i
obsahu Zpravodaje VoZP ČR, a to jak z formálního a technického hlediska, tak z estetického hlediska.
Součástí nabídky tak musí být ukázka grafického zpracování Zpravodaje VoZP ČR dle požadavků a
specifikace v čl. 7.2.6. a v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Pro detailní hodnocení dále Zadavatel stanovil tato subkritéria a hlediska hodnocení:

Subkritéria a jejich bodové hodnocení:
A.

Subkritérium č. 1 – formální a technické požadavky (0 až 10 pomocných bodů)
V rámci tohoto subkritéria bude hodnotící komise předložené ukázky hodnotit ve smyslu
formálního souladu a technického naplnění požadavků zadavatele na provedení zpravodaje, a to
konkrétně z těchto hledisek:
-

ukázka respektuje všechny požadavky obsažené v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace,

-

každá strana uvnitř časopisu zahrnuje záhlaví nebo zápatí obsahující text „Zpravodaj VoZP
ČR 2017“ a číslo strany,

-

texty uvnitř čísla jsou na každé straně zalomeny do dvou sloupců,

-

texty uvnitř čísla obsahují výrazné titulky, podtitulky a perexy,

-

vložené obrázky / fotografie svým formátem a umístěním respektují rozložení textu na stránce
(okraje, zařezání atd.),

-

text ve sloupcích je zarovnán do bloku, tzn., je rovnoměrně rozvržen mezi okraje sloupce.

Nabídka, která nejlépe vyhoví všem stanoveným požadavkům, obdrží plný počet pomocných
bodů, ostatní nabídky, které budou požadavkům vyhovovat v menší míře, obdrží bodové
hodnocení poměrně snížené oproti nejlepší nabídce.
B.

Subkritérium č. 2. – estetická linie časopisu (0 až 10 pomocných bodů)
V rámci tohoto subkritéria bude hodnotící komise předložené ukázky hodnotit ve smyslu estetické
kvality, přehlednosti, barevné linie a celkového dojmu grafického provedení předložené ukázky,
přičemž hodnocení provede konkrétně z těchto hledisek:
-

jednotnost barevného stylu ukázky zpravodaje – lépe bude hodnocena ukázka, která bude
charakteristická jednotným barevným stylem a provedením, respektujícím charakter
zadavatele,

-

úhledné a přehledné zalomení textu – lépe bude hodnocena ukázka, v jejímž rámci budou
veškeré texty úhledné a přehledné, kde bude patrný soulad mezi textem a obrázky /
fotografiemi (vhodné obtékání textu či návaznost textu na obrázky / fotografie),

-

soulad titulků a podtitulků s textem, vhodné odstupňování velikosti, vhodná kombinace typu
písma apod. – lépe bude hodnocena ukázka, kde bude z komplexu titulků a textu vyplývat
soulad, provázanost, avšak i poutavost pro čtenáře,

-

kvalita a ostrost fotografií / obrázků – lépe bude hodnocena ukázka, u které budou použité
obrázky / fotografie dobře viditelné (vhodné rozlišení), ostré, s co nejvyšší mírou reality barev.

Význam jednotlivých výše uvedených hledisek pro celkové hodnocení nabídky v rámci subkritéria
č. 2 je stejný. Nejvíce pomocných bodů obdrží nabídka, která bude obsahovat ukázku komisí
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nejlépe hodnocenou podle výše uvedených hledisek, ostatní nabídky obdrží bodové hodnocení
poměrně snížené oproti nejlepší nabídce.
Pomocné body přidělené v rámci hodnocení subkritérií č. 1 a č. 2 budou sečteny. Nabídka s nejvyšším
počtem pomocných bodů obdrží 100 bodů a ostatní nabídky obdrží body podle vzorce:
počet pomocných bodů hodnocené nabídky
________________________________________________ x 100
počet pomocných bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů
Následně bude počet bodů dosažený každým dodavatelem přepočten váhou kritéria (30%). Výsledné
číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

8.2.

Celkové hodnocení

Součet vážených zisků bodů za obě dílčí hodnotící kritéria určí pořadí dodavatele v celkovém
hodnocení.
Na prvním místě se umístí dodavatel, který získá nejvíce bodů; ostatní dodavatelé se umístí na
dalších místech podle počtu dosažených bodů v sestupném pořadí.

9.
9.1.

DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Poddodavatelský systém

Zadavatel neomezuje rozsah případných poddodávek. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce
specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby
uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého poddodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením,
v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky
bude konkrétní poddodavatel realizovat – uvedením druhu činností, které bude poddodavatel
v rámci veřejné zakázky zajišťovat a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu každého
poddodavatele na veřejné zakázce.
V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě
(poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

10.

OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky zadávacího řízení ve lhůtě
pro podání nabídek, a to formou a způsobem analogickými k vysvětlení zadávací dokumentace.
 Zadavatel poskytuje dálkový a neomezený přístup k zadávacím podmínkám na profilu
zadavatele – viz: http://www.vozp.cz/cs/o-pojistovne/uredni-deska/verejne-zakazky-vozp-cr.
 Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytnout dodavatelům náhradu nákladů, které dodavatel
vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení.
 Zadavatel bude poskytovat veškeré podklady k zadávacímu řízení veřejné zakázky bezplatně.
Dodavatelé nemají nárok na náhradu nákladů, které jim vzniknou v souvislosti se zadávacím
řízením veřejné zakázky. Zadavatel nevrací podané nabídky.
 Vysvětlení zadávací dokumentace - dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli
vysvětlení zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (akceptována je i e-mailová forma).
Adresa a kontakt na kontaktní osobu Zadavatele pro vysvětlení zadávací dokumentace viz výše
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v čl. 1.1. Režim příjmu a poskytování vysvětlení zadávací dokumentace se řídí § 98 Zákona.
 Na otázky touto zadávací dokumentací výslovně neřešené se přiměřeně užije ustanovení Zákona.
 Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení nebo
oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu Zadavatele. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění.
 Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
 Zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele, který bude právnickou osobou, aby jako
podmínku pro uzavření smlouvy předložil:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, seznam akcionářů, rozhodnutí
statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo
stanovy.

11.

PŘÍLOHY

Přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou:


Příloha č. 1 – Závazný návrh smlouvy o dílo



Příloha č. 2 – Specifikace ukázky grafického zpracování Zpravodaje VoZP ČR



Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

V Praze dne ………………………

…………………………………………….
Ing. Josef Diessl,
VoZP ČR
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