Zadavatel: Český rybářský svaz, z. s.
Sídlem: Nad Olšinami 282/31,
100 00 Praha 10, Česká republika – CZ
Zastoupený: PhDr. Mgr. Ing. Karlem Machem,
MSc., MBA – předsedou ČRS a Ing. Romanem
Heimlichem, Ph.D. – jednatelem ČRS
IČO: 00443191
DIČ: CZ00443191 (není plátcem DPH)

Název zakázky: Vydání vzdělávacích materiálů
Č.j./evidenční číslo: 192/2021
Výběrové řízení: dle podmínek Příručky pro
žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní
dotační politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství
pro rok 2021, dále jen „Příručka“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Český rybářský svaz, z. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu s názvem „Vydání vzdělávacích
materiálů“, zadávané podle Příručky, Vás v souladu s ustanovením článku VI. C.3. Příručky
vyzývá k podání nabídky.
Výběrové řízení bude provedeno na základě Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro
rok 2021. Vyhlašovaná zakázka je zakázkou malého rozsahu dle výše uvedené Příručky a není
zadávána v zadávacím řízení dle ZZVZ (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
Tato výzva k podání nabídky a zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek
vyzvaných účastníků v rámci zadání zakázky malého rozsahu na služby a vymezují předmět zakázky v
podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatele ve výběrovém řízení. Pro toto
výběrové řízení jsou rozhodné podmínky stanovené v této výzvě. Součástí výzvy jsou všechny její
přílohy ve struktuře popsané níže v článku XI.
Výzva k podání nabídky a kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna na
webových stránkách zadavatele www.rybsvaz.cz v sekci „Výběrová řízení“ formou neomezeného
dálkového přístupu 24 hodin denně.
Právnické a fyzické osoby vyzvané k podání nabídky jsou pro účely tohoto výběrového řízení
označovány jako „dodavatel nebo účastník“, Český rybářský svaz, z. s. je označen jako „zadavatel“.
I.

Identifikační údaje zadavatele

Právní forma:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČO/DIČ:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

706 - Spolek
Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10
00443191/CZ00443191 (není plátcem DPH)
PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA – předseda ČRS
a Ing. Roman Heimlich, Ph.D. – jednatel ČRS
+420 274 811 751
rada@rybsvaz.cz
Ing. Martin Podlesný
Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10
+420 274 811 751 (linka 127)
podlesný@rybsvaz.cz

dále jen „zadavatel“

II.

Informace o druhu a předmětu zakázky

Název zakázky: Vydání vzdělávacích materiálů
Druh zakázky: zakázka na služby
Specifikace předmětu plnění zakázky – předmětem plnění zakázky je: vydání vzdělávacích
materiálů v následujícím rozsahu:
Č. Název vzdělávacího materiálu

požadovaný náklad v kusech

1. Publikace ryby našich vod

3 000 ks

2. Plakát s rybami našich vod

3 000 ks

3. Plakát s vodními a pobřežními rostlinami

600 ks

4. Plakát s živočichy pod vodou a kolem vod

600 ks

5. Pexeso s rybami našich vod

6 000 ks

6. Omalovánky s rybářskou tématikou

6 000 ks

7. Výukové karty s rybami našich vod (magnetické)

4 000 ks

Předmět zakázky, veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném návrhu
Smlouvy o dílo (dále jen “Smlouva“), který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH): 1 025 000 Kč (slovy jeden milion dvacet pět tisíc korun
českých). Předpokládaná hodnota zakázky je maximální a nepřekročitelná.
III.

Doba a místo plnění předmětu zakázky

Předpokládaný termín zahájení realizace zakázky:
Plnění bude zahájeno dnem následujícím po dni uzavření smlouvy mezi smluvními stranami.
Požadovaný termín na vydání vzdělávacích materiálů v rámci zakázky bude splněn nejpozději 16. 07.
2021.
Místo plnění zakázky:
Místo plnění je sídlo zadavatele: Český rybářský svaz, z. s., Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10.
IV.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních jsou připojeny ve formě závazného návrhu Smlouvy
o dílo (příloha č. 2 této výzvy).
Znění Smlouvy a všech jejich příloh je v celém svém rozsahu pro dodavatele závazné. Text návrhu
Smlouvy bude sloužit k uzavření smluvního vztahu navazujícího na tuto veřejnou zakázku. Právní
vztahy se budou řídit zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Text Smlouvy dodavatel fyzicky do nabídky nepřikládá, pouze v nabídce písemně prohlásí, že s tímto
zněním souhlasí. Pro tyto účely lze využít prohlášení, které je součástí Krycího listu.
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Vzor Smlouvy obsahuje „žlutě podbarvená“ místa, která budou před uzavřením Smlouvy doplněna v dle
nabídky vybraného dodavatele a podmínek zadavatele.
Veškeré obchodní a platební podmínky určené zadavatelem v této zadávací dokumentaci jsou
zadavatelem stanoveny jako minimální a závazné. Účastníci zadávacího řízení jsou povinni respektovat
a ve svých nabídkách splnit veškeré podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími
podmínkami a plně respektovat podmínky uvedené v návrhu Smlouvy.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

V.

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za splnění celého předmětu
zakázky včetně daně z přidané hodnoty.
Nabídková cena bude vyplněna ve formuláři „Krycí list nabídky“ (viz příloha č. 1 této výzvy k podání
nabídky) a bude vyplněna ve formě položkového rozpočtu dle jednotlivých vzdělávacích materiálů.
Dále bude z celkové nabídkové ceny vyjádřena hodnota autorských a uměleckých honorářů a
licencí.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka související s realizací zakázky, o kterých
účastník podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu plnění zakázky
nezbytné.
Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

VI.

Zadavatel požaduje, aby nabídka předložená účastníkem byla zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy tak, aby bez násilného porušení nebylo možné žádný list volně vyjmout.
Pro právní jistotu obou stran zadavatel dále požaduje, aby bylo provedeno očíslování všech listů
nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.
Nabídka bude obsahovat:
−

vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ (viz příloha č. 1 této výzvy k podání nabídky)
obsahující identifikační údaje dodavatele a nabídkovou cenu (dle čl. V.), opatřený
podpisem oprávněné osoby (osob) jednat jménem či za dodavatele.

−

Doložení licenčních práv na použití obrázků. Dodavatel prokazuje splnění této podmínky
předložením formou Čestného prohlášení.

−

Zpracování vlastního grafického návrhu a předložení digitálního nátisku tohoto návrhu
ve skutečném požadovaném rozměru dle technické specifikace (1:1) u následujících 5ti
vzdělávacích materiálů.
−
−
−
−
−
−

Plakát s rybami našich vod,
Plakát s vodními a pobřežními rostlinami,
Plakát s živočichy pod vodou a kolem vod,
Pexeso s rybami našich vod,
Výukové karty s rybami našich vod (magnetické).
Pozn.: Omalovánky s rybářskou tématikou – obrázky rybářských motivů u omalovánek
dodá zadavatel – nejsou předmětem zakázky. Z tohoto důvodu nemusí účastník
předložit zpracování vlastního grafického návrhu a předložit digitální nátisk
omalovánek.
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Pravidla pro hodnocení nabídek

VII.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
Dílčí hodnotící kritéria
1. Celková nabídková cena včetně DPH

váha 60 %

2. Kvalita kreativního návrhu tištěných materiálů

váha 40 %

Způsob hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka účastníka na základě níže uvedeného postupu:
Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici 0 – 100 bodů.
Nabídka, která je v dílčím kritériu nejvhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní nabídky získají
takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu
k nejvhodnější nabídce. Pro číselné vyjádřitelná dílčí kritéria se přitom použijí následující vzorce:
−

U kritérií, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (nabídková cena):
POČET BODŮ KRITÉRIA = (hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota nabídky)*100

−

U kritérií, jež nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější
k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí
takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu
k nejvhodnější nabídce:
POČET BODŮ KRITÉRIA = (hodnota nabídky/hodnota nejvhodnější nabídky)*100

Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria.
Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů.
V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí
v kritériu s nejvyšším stupněm významu.
K dílčímu kritériu č. 1
NABÍDKOVÁ CENA
V tomto dílčím hodnotícím kritériu bude hodnocena pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč
včetně DPH.
K dílčímu kritériu č. 2
KVALITA KREATIVNÍHO NÁVRHU TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ
V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit:
−

zpracování vlastního grafického návrhu a předložení digitálního nátisku tohoto návrhu ve
skutečném požadovaném rozměru dle technické specifikace (1:1) u následujících 5ti
vzdělávacích materiálů:
− Plakát s rybami našich vod,
− Plakát s vodními a pobřežními rostlinami,
− Plakát s živočichy pod vodou a kolem vod,
− Pexeso s rybami našich vod,
− Výukové karty s rybami našich vod (magnetické).
− Pozn.: Omalovánky s rybářskou tématikou – obrázky rybářských motivů u
omalovánek dodá zadavatel – nejsou předmětem zakázky. Z tohoto důvodu nemusí
účastník předložit zpracování vlastního grafického návrhu a předložit digitální nátisk
omalovánek.
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Zadavatel bude jako vhodnější hodnotit nabídku, která bude:
−

vykazovat vyšší míru kvalitnějšího, kreativnějšího a originálnějšího zpracování vzdělávacích
materiálů.

Nepřiměřená hodnota dílčího kritéria
Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot v číselně vyjádřitelném dílčím hodnotícím kritériu
za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů.

VIII.

Lhůta a místo pro podání nabídky a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Každý účastník může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém jazyce.
Nabídky v listinné podobě se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, 1x v originále v písemné podobě,
v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem zakázky, tj.

„Vydání vzdělávacích materiálů“
a textem NEOTVÍRAT – ZAKÁZKA – NABÍDKA“. Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje
účastníka.
Lhůta pro podání nabídek končí 30. 04. 2021 v 09:00 hodin.
Nabídky je možno podávat osobně, poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele:
Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
(nabídky přebírá od účastníka podatelna, paní Benešová)
a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek.
Nabídky musí být doručeny do konce výše uvedené lhůty.
Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží
potvrzení o převzetí nabídky. Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání
nabídek, nebude zadavatelem otevírána, ani posuzována a hodnocena.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

IX.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne 30. 04. 2021 v 09:00 hodin na výše uvedené adrese zadavatele.

X.

Závěrečná ustanovení

Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče
nezahrnout do hodnocení nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy. V případě
zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel oznámí zrušení
výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.
O výsledku výběrového řízení budou bez zbytečného odkladu informováni všichni účastníci, kteří podali
nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a jejichž nabídka nebyla vyřazena z výběrového řízení.
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XI.

Přílohy

1. Formulář Krycí list nabídky
2. Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace předmětu plnění zakázky (technická
specifikace jednotlivých vzdělávacích materiálů)
V Praze dne 14.4.2021

.........................................................
PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA
předseda Českého rybářského svazu

........................................................
Ing. Roman Heimlich, Ph.D.
jednatel Českého rybářského svazu
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