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Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis  
 

vyzývá v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské Unie a v souladu 

s Doplňujícím výkladem k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících 

pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 - 2013 k podání 

nabídky k zakázce malého rozsahu na služby (dále jen zakázka) s názvem: 

 

„Předtisková grafická příprava propagačních materiálů“ 

 

v rámci projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis", registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/13.03797. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního 

programu přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013.  

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

 

1. Informace o zadavateli 

 

Název zadavatele:         Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska–Euroregion Glacensis  

IČ zadavatele:               64224619 

Kontaktní adresa zadavatele:     Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Osoba zastupující zadavatele:    Ing. Miroslav Kocián, předseda sdružení 

Kontaktní osoba:     Jaroslav Štefek, sekretář 

     Ing. Martina Ludvíková, mail: martina.ludvikova@euro-glacensis.cz 

     Mobil: 733 604 908 

Telefon:       494 531 054 

E-mail:       info@euro-glacensis.cz 

 
  
2. Informace o druhu a předmětu zakázky 

 

Předmětem zakázky malého rozsahu je kompletní grafická předtisková příprava 

- publikace s názvem „Místa plná rozhledů v  Euroregionu Glacensis“ 

- skládačky – obálka a 9 listů DL s názvem „PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH“ 

- skládačka - letáček DL s názvem „PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH – herní plán“ 

- pozvánka na konferenci  

- předtisková příprava a dodávka dřevěného turistického suvenýru 

 

Dodavatel bude v rámci zakázky zabezpečovat grafické zpracování, veškeré textové části propagačních 

materiálů vč.jazykových mutací (čeština, polština, angličtina, němčina) a  zapracování korektur a fotografie. 

 

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění. 

 

Seznámení s projektem „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis", registrační číslo 

CZ.3.22/2.2.00/13.03797:  
Cílem projektu je vytvoření nového turistického produktu v česko - polském příhraničí, kterým se stane 

naučná stezka PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH. Důvodem je nezbytnost rozšíření produktové nabídky v 

letním období oproti zimní sezóně, kdy je vyšší návštěvnost zajištěna, především díky horským lyžařským 

střediskům. Letní nabídka naopak zaostává za možnostmi a potenciálem území. Dané území se vyznačuje 
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hornatou krajinou s velkým množstvím vyhlídkových míst. Námět projektu vznikl na základě podmětu od 

veřejnosti, odborníků a specialistů na cestovní ruch. Ze strany turistických operátorů a KČT byl učiněn 

průzkum potřeby nových produktů v oblasti cestovního ruchu. Po analýze programové nabídky a existujících 

produktů, jako jsou cyklotrasy, cyklobusy atp., je třeba inovovat a zatraktivnit programovou nabídku.  

Již existuje základní nabídka stávajících rozhleden a tento projekt realizuje rekonstrukci nebo výstavbu 

dalších 9 rozhleden a vyhlídkových míst, čímž se nastartuje produkt PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH v 

CZ-PL pohraničí jako celek. Lokality 9 rozhleden a vyhlídkových míst jsou vyznačeny v mapě v příloze č.5. 

    

Přidanou hodnotou projektu je, že dojde k propojení nového produktu rozhleden se stávající nabídkou 

turistických tras vč. cyklotras.  

Popis principu naučné stezky: na infocentrech budou pro zájemce k dostání propagační letáčky DL 

„Putování po rozhlednách“ s herním plánem. Každá rozhledna bude mít informační tabuli s historií daného 

místa rozhledny a  s kódem, který turista opíše -  celkem bude 9 kódů. Úkolem bude vyplnit alespoň 5 kódů 

a z toho min 2 na polské straně. Při předložení vyplněných kódů na kterémkoliv infocentru obdrží dřevěnou 

turistickou známku. 

 

 

Specifikace zpracování předmětu díla 

 

Publikace  

Předmětem zakázky je kompletní grafická předtisková příprava publikace s názvem „Místa plná rozhledů v  

Euroregionu Glacensis“. Tato publikace bude představovat příhraniční území jako celek s jeho nabídkou 

rozhleden. 

 

Grafická příprava bude zahrnovat:  

- publikace bude popisovat rozhledny a vyhlídková místa celého území Euroregionu Glacensis na 

české i polské straně a bude řazena po ucelených oblastech celého euroregionu, 

- grafické zpracování (zachování jednotného vizuálního stylu), 

- zabezpečení kompletních tematických textů publikace v českém jazyce vč. zajištění autorských práv 

v rozsahu cca 65 nornostran (dále jen NS) (NS=1500 znaků bez mezer) 

- překlad textových částí do polského, anglického a německého jazyka - v české mutaci max. cca 

65NS, 

- zabezpečení fotografií s tématikou rozhleden, vyhlídkových věží a výhledů z nich v česko-polském 

pohraničí (území Euroregionu Glacensis na české i polské straně) vč. fotografií rozhleden, které 

budou vystavěny v roce 2014. Z těchto fotografií bude vybráno a zadavatelem odsouhlaseno cca 

160ks fotografií do publikace. Zadavatelem budou hrazeny pouze použité fotografie (uvedených cca 

160 ks) a tyto budou uchazečem zadavateli předány vč. zajištění autorských práv, 

- dodání makety jednotlivých výstupů pro účel korektur, 

- zapracování požadovaných korektur, 

- export do tiskového datového souboru a předání do tiskárny (tisková data budou dodána do tiskárny 

v tiskovém PDF pro osvit tiskových desek CTP + barevné makety v českém, polském, anglickém a 

německém jazyce) 

- předání propagačních materiálů zadavateli jako soubor ve formátu PDF (u publikace všechny strany 

za sebou a obal samostatně pro možnost zveřejnění na www stránkách zadavatele). 

 

Technické parametry 

 formát A4 210 x 297 

 rozsah 36 stran + 4 strany obálka 

 papír blok křída mat. 135g, barevnost 4/4 CMYK 

 obálka – křída mat. 250g barevnost 4/4 CMYK + povrchová úprava matné lamino 1/0 

 vazba V1 

 textové mutace: český, polský, anglický a německý jazyk, každý jazyk zvlášť v samostatném 

výrobku!!! 
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 mutace na obálce v barevnosti 1/1, vnitřek 1/1 

 

 

Skládačka – obálka a 9 listů DL s názvem „PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH“ 

V rámci projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis", registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/13.03797. 

vznikne 9 nových nebo zrekonstruovaných rozhleden, které budou tímto jednotlivě prezentovány. 

 

Grafická příprava bude zahrnovat:  

- skládačky budou jednotlivě popisovat nově vybudované nebo zrekonstruované rozhledny a 

vyhlídková místa na české i polské straně v počtu 9ks, 

- grafické zpracování obálky pro 9 ks skládaček vč. zahrnutí mapky celého euroregionu 

- grafické zpracování - zachování jednotného vizuálního stylu, 

- zabezpečení aktuálních fotografií vč. zajištění autorských práv s tématikou rozhleden a výhledů 

z nich v česko-polském pohraničí (možnost použití fotografií z Publikace), 

- zabezpečení kompletních tematických textů pro 9 ks různých skládaček v českém jazyce vč. zajištění 

autorských práv na texty v rozsahu cca 2 NS/skládačka, 

- překlad textových částí do polského, anglického a německého jazyka - v české mutaci cca 2 NS, 

- zajištění mapy nejbližšího okolí s náčrtem aktuálního přístupu k jednotlivým rozhlednám (ve 

spolupráci se zadavatelem) – 9 druhů, 

- dodání makety jednotlivých výstupů pro účel korektur, 

- zapracování požadovaných korektur, 

- export do tiskového datového souboru a předání do tiskárny (tisková data budou dodána do tiskárny 

v tiskovém PDF pro osvit tiskových desek CTP + barevné makety v českém, polském, anglickém a 

německém jazyce), 

- předání propagačních materiálů zadavateli jako soubor ve formátu PDF (strany za sebou, jednotlivé 

skládačky a obal samostatně pro možnost zveřejnění na www stránkách zadavatele), 

- export do tiskového datového souboru a předání do tiskárny. 

 

Technické parametry 

Skládačka 9 druhů – ke každému místu samostatná 

 A4 (299 x 210 mm) složených na 100 x 210 mm 

 papír: křída mat. 135 g, barevnost 4/4 CMYK 

 textové mutace: český, polský, anglický a německý jazyk, vše v jednom výrobku!!! 

Vysekávaná obálka pro 9 ks skládaček: 

 rozměr: rozložená cca 340 mm x 320 mm  

 papír: křída mat. 250 g barevnost 4/4 CMYK + povrchová úprava matné lamino 1/0 

 textové mutace: český, polský, anglický a německý jazyk, vše v jednom výrobku!!! 

 

 

Skládačka - letáček DL s názvem „PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH – herní plán“ 

Grafická příprava bude zahrnovat:  

- skládačka bude obsahovat: 

- všeobecný popis nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných rozhleden a vyhlídkových míst 

na české i polské straně, 

- mapku celého euroregionu s označením jednotlivých rozhleden, 

- herní pravidla, 

- hrací plán (tabulku pro zápis kódů z rozhleden). 

- grafické zpracování - zachování jednotného vizuálního stylu, 

- zabezpečení aktuálních fotografií vč. zajištění autorských práv s tématikou rozhleden a výhledů 

z nich v česko-polském pohraničí (možnost použití fotografií z Publikace) 

- zabezpečení kompletních tematických textů v českém jazyce vč. zajištění autorských práv na texty 

v rozsahu cca 2 NS/skládačka, 
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- překlad textových částí do polského jazyka - v české mutaci cca 2 NS, 

- dodání makety jednotlivých výstupů pro účel korektur, 

- zapracování požadovaných korektur, 

- export do tiskového datového souboru a předání do tiskárny (tisková data budou dodána do tiskárny 

v tiskovém PDF pro osvit tiskových desek CTP + barevné makety v českém, polském, anglickém a 

německém jazyce), 

- předání propagačních materiálů zadavateli jako soubor ve formátu PDF (strany za sebou a 

samostatně pro možnost zveřejnění na www stránkách zadavatele), 

- export do tiskového datového souboru a předání do tiskárny. 

 

Technické parametry 

 A4 (299 x 210 mm) složených na 100 x 210 mm 

 papír: skládačky křída mat. 135 g, barevnost 4/4 CMYK, 

 textové mutace: český a polský jazyk, vše v jednom výrobku!!! 

 
 

Pozvánka na konferenci 

V rámci projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis", registrační číslo CZ.3.22/2.2.00/13.03797. 

se uskuteční konference. 

Grafická příprava bude zahrnovat: 

- grafické zpracování - zachování jednotného vizuálního stylu, 

- zabezpečení aktuálních fotografií vč. zajištění autorských práv s tématikou rozhleden a výhledů 

z nich v česko-polském pohraničí (fotografie použity z Publikace), 

- překlad textových částí do polského jazyka, 

- dodání makety jednotlivých výstupů pro účel korektur, 

- zapracování požadovaných korektur, 

- export do tiskového datového souboru a předání do tiskárny (tisková data budou dodána do tiskárny 

v tiskovém PDF pro osvit tiskových desek CTP + barevné makety v českém, polském, anglickém a 

německém jazyce), 

- předání propagačních materiálů zadavateli jako soubor ve formátu PDF (strana pro možnost 

zveřejnění na www stránkách zadavatele), 

- export do tiskového datového souboru a předání do tiskárny. 

 

Technické parametry 

 rozměr: karta 210 x 105 mm 

 papír: křída mat. 250 g, barevnost 4/0 CMYK 

 textové mutace: český a polský jazyk, vše v jednom výrobku!!! 

 

 

Předtisková příprava a dodávka dřevěného suvenýru 

Předmětem zakázky je kompletní předtisková příprava a kompletní dodávka celého výrobku. 

 

Grafická příprava bude zahrnovat:  

- turistické známky v 9 variantách budou vytvořené pro nově vybudované nebo zrekonstruované 

rozhledny a vyhlídková místa na české i polské straně, 

- grafické zpracování - zachování jednotného vizuálního stylu (zapojení sloganu PUTOVÁNÍ PO 

ROZHLEDNÁCH), 

- dodání makety jednotlivých výstupů pro účel korektur, 

- zapracování požadovaných korektur, 

- předání propagačních materiálů zadavateli jako soubor ve formátu PDF (varianty samostatně pro 

možnost zveřejnění na www stránkách zadavatele), 
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Dřevěný turistický suvenýr 

 materiál: světlé dřevo (např. lípa, olše apod.) 

 tvar: kulatý, průměr cca 6 cm, oblá hrana, tloušťka cca 10mm  

 počet: 9 000ks (9 variant, pro každou variantu 1 000ks) 

 očko na zavěšení o průměru cca 6mm z drátu o průměru cca 2mm v barvě stříbrné, uchycení 

samořezným vrutem 

 vypálení motivu rub, líc 

 oboustranné vypalování po celé ploše – z jedné strany varianta dle konkrétní rozhledny, 

z druhé strany logo Euroregionu Glacensis a loga dle pravidel publicity Operačního programu 

přeshraniční spolupráce ČR – PR v období 2007 – 2013, viz vzor. Loga musí být čitelná!!! 

 
 

Balení  

 v papírových krabicích, třídění dle jednotlivých variant. 

 

 

3. Předpokládaná doba plnění, rozsah a místo plnění zakázky 

Doba plnění 

Činnosti spojené s realizací zakázky budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy o dílo.  

 

Grafická předtisková příprava publikace s názvem „Místa plná rozhledů v  Euroregionu Glacensis“: 

Termín plnění: 7.1.2015 

 

Skládačky – obálka a 9 listů DL s názvem „PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH“: 

Termín plnění: 7.1.2015 

 

Skládačka - letáček DL s názvem „PUTOVÁNÍ PO ROZHLEDNÁCH – herní plán“: 

Termín plnění: 7.1.2015 

 

Pozvánka na konferenci 

Termín plnění: 7.1.2015 

 

Předtisková příprava a dodávka dřevěného suvenýru: 

Termín plnění: 15.1.2015 

 

Dílčí termíny zpracování - grafická předtisková příprava – platí pro všechny materiály:  

a) Do 15.9.2014 bude vyhotoveno grafické rozvržení všech materiálů s návrhem textů a zaslány jako 

elektronická verze ve formátu  pdf ke korekturám zadavateli. 

b) Do 30.11.2014  budou vyhotoveny kompletní grafické návrhy všech materiálů včetně textů ve všech 

jazykových mutacích a předloženy jako elektronická verze ve formátu  pdf ke korekturám zadavateli. 

c) Do 15.12.2014 předloží dodavatel zadavateli kompletní grafický návrh včetně textů ve všech 

jazykových mutacích po korektuře jako soubor ve formátu pdf (dle zadání) pro možnost zveřejnění na 

www stránkách zadavatele. 

d) Do 7.1.2015 po doručení písemného odsouhlasení zadavatele předá dodavatel tiskovou maketu celého 

výrobku a datový soubor zpracovateli zakázky jako poklad pro tisk budou graficky zpracovaná data 

v tiskovém pdf. pro osvit tiskových desek CTP + barevná makety v požadovaných mutacích. 

    

Rozsah zakázky      

Předpokládaná cena zakázky: 710.000,- Kč bez DPH 



 6/9 

 

Místo plnění 

Sídlo zadavatele - Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, II. patro. 

 

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídky uchazeč doručí nejpozději do pondělí 28. dubna 2014 do 13.00 hodin. Nabídku doručte na adresu: 

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad 

Kněžnou (v případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení). Osobní předání nabídek je také možné, a 

to na výše uvedené adrese. 

 

Dodavatel může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena 

v řádně uzavřené obálce označené nápisem: „Předtisková grafická příprava propagačních materiálů“ – 

NEOTEVÍRAT.  

Na obálce musí být dále uvedena adresa uchazeče. 

 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí 28.dubna 2014 od 13.00 hodin v zasedací místnosti 

Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Otevírání 

nabídek se mají právo účastnit uchazeči (1 osoba), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro 

podání nabídek. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem 

v listině přítomných uchazečů.  

 

5. Požadavky na prokázání plnění kvalifikace 

Základní kvalifikační předpoklady  

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podpisem čestného prohlášení, které je 

uvedeno v příloze č. 2 této výzvy. 

 

Profesní kvalifikační předpoklady 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu z obchodního 

rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii. 

Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění k 

podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, v prosté kopii. 

 

Technické kvalifikační předpoklady 

a. Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu 

významných služeb obdobného charakteru. Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů 

uchazeč prokáže uskutečnění min. jedné zakázky obdobného charakteru za poslední 3 roky a to v 

minimálním finančním rozsahu 100 tis. Kč bez DPH. Zakázkou obdobného charakteru bude 

považována zakázka na grafické zpracování tiskového materiálu. 

 

Seznam referenčních zakázek musí obsahovat: 

- název zakázky a stručnou charakteristiku předmětu zakázky, 

- název, IČ a sídlo objednatele, 

- kontaktní osoba objednatele s uvedením telefonu nebo e-mailu, 

- celkový finanční objem plnění, 

- dobu plnění. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat doplňující informace o uchazeči. 

 

b. Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu členů 

pracovního týmu ve složení: 

Grafik: 5 let praxe v oboru (uchazeč kvalifikaci prokáže předložením strukturovaného životopisu 

s podpisem prokazované osoby, možno v prosté kopii). 
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Fotograf: 5 let praxe v oboru  (uchazeč kvalifikaci prokáže předložením strukturovaného životopisu 

s podpisem prokazované osoby, možno v prosté kopii). 

Zpracovatel textových částí: 5 let praxe v oboru (uchazeč kvalifikaci prokáže předložením 

strukturovaného životopisu s podpisem prokazované osoby, možno v prosté kopii). Uchazeč 

prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením vypracovaných textových souborů pro 

účely cestopisné publikace, případně publikace propagující rozvoj cestovního ruchu apod.  u min. 3 

produktů v min. rozsahu20NS/1 produkt. 

 

U všech prokazovaných osob bude uveden právní vztah vzhledem k uchazeči. 

 
 

6. Obchodní podmínky – návrh smlouvy 

V rámci výběrového řízení bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dílo na zpracování požadované 

zakázky.  Smlouva o dílo musí obsahovat a respektovat veškerá ustanovení obchodních podmínek, které jsou 

součástí této výzvy dle přílohy č.3. Po předání nabídky jsou změny v návrhu SOD ze strany uchazeče 

nepřípustné.  Nabídnutá cena musí být definována jako nejvýše přípustná. 

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho 

jménem. 

 

 

7. Údaje o hodnotících kritériích 

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost stanovená podle těchto dílčích kritérií: 

nabídková cena v Kč bez DPH     60% 

zpracování grafického návrhu vč. ideového zdůvodnění  40% 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro 

konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.  

 

Pro dílčí kritérium nabídková cena bude hodnocení provedeno podle následujícího vzorce: 

 

              nejvýhodnější nabídka 

100 x     -------------------------------   x  váha kritéria vyjádřená v % 

   hodnocená nabídka  

 

Pro dílčí kritérium zpracování grafického návrhu publikace s názvem „Předtisková grafická příprava 

propagačních materiálů“ musí uchazeč jako povinnou přílohu nabídky zpracovat návrh grafického konceptu 

v českém jazyce: 

 

 titulní strany obalu publikace (formát A4) s povinným zapracováním loga Euroregionu Glacensis, 

názvu publikace - „Místa plná rozhledů v  Euroregionu Glacensis“ s možným využitím přiložených 

fotografií (dle výběru grafika). Dále je požadavkem zapracování - vyznačení české jazykové mutace, 

 zadní strany obalu publikace (formát A4) se zapracováním textu tiráže a loga OPPS, 

 vnitřní dvoustrany publikace (6. a 7. strana) s povinným zapracováním přiloženého textu 

s využitím vhodných přiložených fotografií (dle výběru grafika, přiložené fotografie nemusí být 

v grafickém návrhu využity všechny).   

 

Vypracovaný grafický koncept uchazeč předloží v tištěné formě – formát A4, barevnost 4/4 CMYK vč. 

ideového zdůvodnění grafického návrhu 

 

Při zpracování nového designu publikace se na grafickém studiu požaduje zachovat jednotný vizuální styl 

celé publikace. V grafickém konceptu může být navržen originální zvýrazňovací prvek, který bude 

provázet celou publikaci a poté i ostatní materiály předmětu zakázky.   
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Grafický koncept uchazeč předloží v tištěné formě v tiskové kvalitě dle uvedené specifikace - uchazeč 

je povinen využít k návrhu grafického konceptu Závazné minimum pro vytvoření návrhu grafického 

konceptu - viz. příloha č.4. 

Uchazeč předloží ideové zdůvodnění grafického návrhu – obsahem bude ideové zdůvodnění (stručný 

popis) zvolené a použité grafiky, ilustrací apod.  

 

Grafická úroveň předloženého grafického konceptu bude předmětem hodnocení nabídky. 

Uchazečem navržené grafické uspořádání se může během realizace zakázky změnit. 

Hodnotitelé nabídek budou pak hodnotit zpracované grafické návrhy na základě 3 subkritérií: 

1. znak: vynalézavost, důvtip, originalita – způsob hodnocení: hodnotící komise posoudí estetickou stránku 

grafického řešení jednotlivých nabídek, 

2. znak: kvalita grafického řešení – způsob hodnocení: hodnotící komise posoudí silné a slabé stránky 

grafického řešení jednotlivých nabídek, 

3. znak: ztotožnění se materiálu s logem EG a jeho zapojení do celkového návrhu grafického konceptu – 

způsob hodnocení: hodnotící komise posoudí zapojení a ztotožnění se grafického návrhu jednotlivých 

nabídek s designem loga EG. 

Vzhledem k tomu, že předmětem hodnocení je do značné míry i kreativita zpracování grafického návrhu, 

není možné vyjmenovat taxativně konkrétní prvky řešení a bodovou hodnotu jejich hodnocení. Způsob 

hodnocení – hodnotící komise posoudí návrhy dle tohoto subkritéria, posoudí silné a slabé stránky v rámci 

každého znaku a na základě takto provedeného hodnocení, které bude písemně zaznamenáno v hodnotících 

tabulkách a ve zprávě o posouzení nabídek, přidělí podle kvality předloženého grafického konceptu body 

následně uvedeným způsobem: každému ze znaků bude přidělena hodnotící škála 1-10 bodů, kdy 10 bodů 

dostane nabídka s ohodnocením „nejvhodnější“ a 1 bod dostane nabídka „nejméně vhodná“. Hodnotitelé 

přidělí všem nabídkám konkrétní bodovou hodnotu na 10ti stupňové škále dle výše uvedených 3 znaků. 

Celkem lze tedy v rámci tohoto dílčího kritéria přidělit min. 3 body a max. 30 bodů za jednoho hodnotitele. 

Poté budou body všech hodnotitelů sečteny a jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším 

počtem bodů. 

 

Hodnocení bude provedeno podle následujícího vzorce: 

 

              hodnocená nabídka 

100 x     -------------------------------   x  váha kritéria vyjádřená v % 

   nejvýhodnější nabídka 

 

Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v každém dílčím kritériu a přiřadí jí bodové ohodnocení, které 

vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Body získané v hodnocení dílčích 

kritérií se následně v rámci hodnocení zakázky sečtou. Nabídka, která takto získá nejvyšší počet bodů je 

nejvhodnější nabídkou. 

 

Při dosažení rovnosti bodů bude rozhodovat dílčí kriterium nabídkové ceny. 

 
8. Požadovaný obsah nabídky 

Nabídka musí obsahovat: 

 Identifikaci uchazeče - obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická 

adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby, bankovní spojení s uvedením čísla účtu) 

- dle vzoru v příloze č.1 Krycí list nabídky vč. nabídkové ceny za celý předmět zakázky uvedené v ceně 

bez DPH a s DPH v měně Kč. 

 Prokázání kvalifikačních předpokladů dle požadavků v bodě 5. 

 Smlouvu o dílo podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele dle požadavku 

uvedeného v příloze č. 3 (Závazný návrh smlouvy o dílo). 

 Zpracovaný návrh grafického konceptu vč. ideového zdůvodnění grafického návrhu dle článku 7 

se zapojením podkladů v příloze č.4. 
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Další požadavky na zpracování nabídky: 

- nabídka bude předložena v českém jazyce, 

- nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku, odděleně od nabídky 

bude pouze zpracovaný grafický návrh. 

- veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány osobou 

oprávněnou jednat jménem uchazeče, 

- variantní řešení nabídky nejsou přípustné. 

 

9. Práva zadavatele 

 zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy, 

 zadavatel si vyhrazuje právo na eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky, nejpozději však do 

uzavření smlouvy, 

 zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy, 

 zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením, 

 zadavatel si vyhrazuje právo na zadávací lhůtu v trvání 60 dní od podání nabídky, 

- předložené nabídky a materiály zadavatel nevrací. 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne  

  

 

 

         Ing. Miroslav Kocián 

         Předseda sdružení 

 
CD s přílohami 

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 

Příloha č. 3 – Závazné znění návrhu smlouvy o dílo  

Příloha č. 4 – Závazné minimum pro vytvoření návrhu grafického konceptu 

Příloha č. 5 – Mapa Euroregionu Glacensis 

 

 


