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Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)
1

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výroba audiovizuálního díla (dále jen „AVD“) s pracovním
názvem „Pamětní mince a bankovky 2021-2025“, včetně aktualizace tohoto AVD o nové
události a poznatky s předpokládanou realizací až cca 3x ročně po dobu 5 let. Dále je
předmětem veřejné zakázky i výroba dalších AVD a jejich aktualizace dle aktuálních potřeb
a požadavků zadavatele, přičemž v této části se smlouva uzavírá na dobu neurčitou.
AVD budou v rámci všeobecné typizace AVD na pomezí dokumentárních a výukových
filmů, příp. záznamů živých událostí.
Výrobou a aktualizací AVD se rozumí spolupráce dodavatele s pracovníky zadavatele
nebo třetími osobami určenými zadavatelem na vytvoření a aktualizaci literárního
a technického scénáře, komentáře a dialogů ve zvuku a informačních textů v obraze, natočení
všech obrazů (s výjimkou obrazů natočených jinými dodavateli nebo použitých z jiných
AVD, které určí zadavatel), jejich umělecký sestřih, smíchání zvuku z mluveného slova
pořízeného kontaktně nebo postsynchronem, původně zkomponované nebo archivní hudby
a původních nebo archivních ruchů a atmosfér, vytvoření úvodních a závěrečných titulků,
konverze do nižších rozlišení podle zamýšleného typu projekce či vysílání a jakékoliv další
umělecké a technické činnosti nezbytné k vytvoření, dokončení a předání AVD.
Předmětem veřejné zakázky je také překlad mluveného slova a informačních textů
do anglického nebo jiného jazyka, jejich úprava (redukce obsahu) pro titulky a montáž
podtitulků v obraze.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 1 ZD.
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Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV
Název
Výroba filmů a videa a související služby
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číslo
92110000-5

Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel jistotu nepožaduje.
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Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou obsaženy v návrhu smlouvy, který
tvoří přílohu č. 1 ZD. Tento návrh smlouvy je pro dodavatele závazný, přičemž dodavatel
do návrhu smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované (žlutě označené) údaje, ostatní
náležitosti není oprávněn jakkoli měnit.
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5.1

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu tak, že vyplní veškerá žlutě podbarvená
pole v modelové cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 ZD. Ceny uvedené v cenové
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tabulce zahrnují veškeré náklady dodavatele spojené s plněním veřejné zakázky. Ceny
se uvádí v Kč bez DPH a zaokrouhlují se na dvě desetinná místa.
5.2

Pokud účastník některé ze žlutě podbarvených polí v cenové tabulce nevyplní
(nebo nevyplní žádné), může být ze zadávacího řízení vyloučen.

5.3

Modelové množství jednotek je v cenové tabulce uvedeno pouze za účelem
porovnání nabídek a vychází z předpokládaného čerpání služeb zadavatelem
za období 48 měsíců (smlouva se uzavírá na dobu neurčitou). Zadavatel si
vyhrazuje právo uvedené služby čerpat dle svých skutečných potřeb, tj. skutečné
množství se tak může od modelového množství lišit.

5.4

V případě, že celková nabídková cena u každého z účastníků, jejichž nabídky budou
hodnoceny, překročí 2 895 000,- Kč bez DPH, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit
zadávací řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona.
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6.1

6.2

Posouzení a hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel
stanovuje tato dílčí kritéria hodnocení o uvedených vahách:
Kritérium č. 1: Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)
- uvedená v modelové cenové tabulce (příloha č. 2 ZD)

50%

Kritérium č. 2: Zkušenosti dodavatele

25%

Kritérium č. 3: Kvalita vzorového AVD

25%

Bodová hodnota nabídky v kritériu č. 1 „Celková nabídková cena“ bude stanovena
jako poměr nejnižší celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH) a celkové nabídkové ceny
hodnocené nabídky (v Kč bez DPH), vynásobený 100, tedy:
bodová hodnota nabídky
v kritériu č. 1 „Celková =
nabídková cena“

nejnižší celková nabídková cena (v Kč
bez DPH)
celková nabídková cena
hodnocené nabídky (v Kč bez DPH)

*

100

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou (v Kč bez DPH), která získá 100 bodů.
6.3

Bodová hodnota nabídky v kritériu č. 2 „Zkušenosti dodavatele“ bude stanovena
na základě dodavatelem vyplněného a v nabídce předloženého Závazného formuláře
k hodnocení zkušeností dodavatele, viz příloha č. 5 ZD (dále také jen „formulář“).
Do tohoto formuláře může dodavatel uvést výčet a popis zakázek1, které realizoval
v posledních 10 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, a to nad rámec
zakázek předkládaných k prokázání splnění technické kvalifikace dle bodu 7.3.1 ZD.
Může se jednat i o zakázky, které dodavatel realizoval ve spolupráci s dalšími
dodavateli, pokud on sám zajišťoval režii a/nebo kameru.
Zadavatel dodavatele upozorňuje, že mezi zakázkami uvedenými ve formuláři
(příloha č. 5 ZD) za účelem hodnocení nabídky nesmí být ty, které byly použity
za účelem prokázání splnění technické kvalifikace (dle bodu 7.3.1 ZD).

1

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že se nemusí jednat o veřejné zakázky.
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Dodavatelem uvedená zakázka/zakázky musí splňovat alespoň jednu či více
či všechny charakteristiky stanovené ve formuláři. Splnění příslušné charakteristiky
dodavatel ve formuláři označí křížkem.
Pokud dodavatel ve formuláři neuvede žádnou zakázku (nebo formulář vůbec nebude
součástí jeho nabídky), získá v rámci tohoto kritéria 0 bodů. Pokud dodavatel u zakázky
nezaškrtne žádnou charakteristiku, získá v rámci dané zakázky 0 bodů.
Nabídka získá stanovený počet bodů za každou splněnou - zaškrtnutou
charakteristiku uvedené zakázky (více viz příloha č. 5 ZD). Za každou zakázku lze
získat maximálně 20 bodů.
Dodavatel může pro účely hodnocení uvést maximálně 5 zakázek. Celkový maximální
počet bodů, které může dodavatel získat je 100 bodů.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším získaným počtem bodů.
Bližší informace viz příloha č. 5 ZD.
6.4

Bodová hodnota nabídky v kritériu č. 3 „Kvalita vzorového AVD“ bude stanovena
na základě dodavatelem v nabídce předloženého vzorového AVD dle bodu 8.2.6 ZD.
Hodnocení nabídek v tomto kritériu provede umělecko-technická subkomise tak,
že každý člen subkomise (dále také „hodnotitel“) přiřadí každé nabídce určitý počet
bodů (od 0 do 100 bodů), odrážejících míru naplnění dále specifikovaných preferencí
zadavatele, přičemž nejvýhodnější nabídce přiřadí 100 bodů (= nejlepší hodnocení)
a každé další nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjádří míru naplnění
preferencí zadavatele ve vztahu k nejvýhodnější nabídce (dvěma či více nabídkám může
být přiděleno stejné bodové ohodnocení).
Lépe bude subkomisí hodnoceno (= preference zadavatele) takové vzorové AVD,
které disponuje:
-

bezvadnými ostrými záběry, a to i v detailech, bez trhaných, roztřesených,
houpavých obrazů,

-

výstižnými záběry exteriérů, interiérů, detailů (makra) - řádově
v jednotkách centimetrů,

-

vhodně zvoleným užíváním / střídáním statických a dynamických záběrů,

-

bezvadným čistým střihem,

-

vyváženým smícháním jednotlivých složek zvuku (mluvené slovo, hudební
podkres, ruchy),

-

vhodně zvoleným hudebním podkresem a zvukovými efekty vzhledem
k tématu a ději AVD.

U každé nabídky se pak body přidělené všemi hodnotiteli následně sečtou a vydělí
počtem hodnotitelů, čímž bude získán průměrný počet bodů všech hodnotitelů.
Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším získaným průměrným
počtem bodů všech hodnotitelů.
6.5

Hodnocení jednotlivých nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivé bodové
hodnoty nabídky podle výše uvedených dílčích kritérií hodnocení vynásobí příslušnou
vahou daného kritéria. Takto vzniklé číselné hodnoty za všechna dílčí kritéria
hodnocení se sečtou, čímž vznikne celkové číselné ohodnocení nabídky. Celkové
číselné ohodnocení nabídek bude matematicky zaokrouhleno na dvě desetinná místa.
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6.6

Na základě celkového číselného ohodnocení nabídek stanoví hodnotící komise pořadí
výhodnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka, která
dosáhne nejvyššího celkového číselného ohodnocení. Pokud by více nabídek dosáhlo
stejného číselného ohodnocení, pak je pro pořadí těchto nabídek rozhodující vyšší počet
bodů při součtu bodů za kritéria č. 2 (Zkušenosti dodavatele) a 3 (Kvalita vzorového
AVD).

6.7

Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených
v této ZD až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze
nabídku vybraného dodavatele.

7
7.1

Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Základní způsobilost

7.1.1 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona
předložením čestného prohlášení (jehož vzor tvoří přílohu č. 3 ZD), z něhož bude
vyplývat, že se nejedná o dodavatele, 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 k zákonu 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.
7.1.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) splňovat
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle bodu 7.1.1
písm. a) splňovat:
o tato právnická osoba,
o každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
o osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
7.1.3 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
o zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
o české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 7.1.1 písm. a) splňovat osoby
uvedené v bodu 7.1.2 a vedoucí pobočky závodu.
7.1.4 Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou
osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení
pro právnickou osobu (oba vzory viz příloha č. 3 ZD).
7.1.5 Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopii čestného prohlášení. Zadavatel
však dodavatele upozorňuje, že před uzavřením smlouvy bude od vybraného
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dodavatele vyžadovat předložení čestného prohlášení v originálu či úředně
ověřené kopii, pokud již nebylo v zadávacím řízení předloženo.
7.1.6 Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě
výzvy zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122
odst. 7 zákona.
7.2 Profesní způsobilost
7.2.1 Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
podle § 77 odst. 1 zákona předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpisu
z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje.
7.2.2 Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopii výše uvedeného dokladu /písm. a)/.
7.2.3 Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedeného dokladu
/písm. a)/ předložením čestného prohlášení (jehož vzor tvoří přílohu č. 3 ZD).
Podává-li nabídku dodavatel, fyzická osoba, předkládá čestné prohlášení pro fyzickou
osobu. Podává-li nabídku dodavatel, právnická osoba, předkládá čestné prohlášení
pro právnickou osobu (oba vzory viz příloha č. 3 ZD).
7.2.4 Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje,
aby již v nabídkách předložili originál či úředně ověřenou kopii výše uvedeného
dokladu /písm. a)/. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje,
že před uzavřením smlouvy bude od vybraného dodavatele vyžadovat předložení
výše uvedeného dokladu /písm. a)/ v originálu či úředně ověřené kopii, pokud již
nebyl v zadávacím řízení předložen.
7.2.5 Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě
výzvy zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122
odst. 7 zákona.
7.3 Technická kvalifikace
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona předložením:
7.3.1 seznamu minimálně 3 významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních
5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení [k prokázání technické kvalifikace
dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona] s uvedením:
-

stručného popisu služby (přičemž alespoň u 1 služby bude uvedeno, že délka
hotového AVD byla minimálně 5 minut),

-

ceny služby (v Kč bez DPH),

-

doby poskytnutí služby,

-

a identifikace objednatele (včetně kontaktní osoby objednatele, u které bude možné
poskytnutí služby ověřit).
Významnou službou se rozumí služba s obdobným předmětem plnění jako je předmět
této zakázky, tj. výroba AVD, přičemž cena alespoň 2 takových služeb činila
minimálně 250 000,- Kč bez DPH (za každou z nich) a alespoň 1 taková služba
byla v rozsahu minimálně 5 minut hotového AVD.
Zadavatel výslovně připouští, aby jednou významnou službou uvedenou v seznamu
bylo prokázáno splnění více požadavků zadavatele stanovených v předchozím
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odstavci, tj. aby jednou významnou službou byla prokázána jak cena minimálně
250 000,- Kč bez DPH, tak rozsah minimálně 5 minut hotového AVD.
Vzor seznamu významných služeb tvoří přílohu č. 4 ZD.
7.3.2 a seznamu minimálně 2 členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění
veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby
v jiném vztahu k dodavateli [k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2
písm. c) a d) zákona] s uvedením:
-

jmen členů realizačního týmu,

-

jejich smluvního vztahu k dodavateli - smluvním vztahem je myšlen
jak pracovněprávní (zaměstnanecký) vztah založený pracovní smlouvou
nebo dohodou o práci konané mimo pracovní poměr, tak vztah dodavatel –
poddodavatel,

-

a jejich vzdělání a/nebo délky praxe, přičemž:
 alespoň 1 člen musí mít odborné vzdělání nebo nejméně 3 roky praxe
ve scénáristické přípravě nebo režii AVD,
 a alespoň 1 člen musí mít odborné vzdělání nebo nejméně 3 roky praxe
v pořizování obrazu nebo zvuku nebo střihu AVD.
Vzor seznamu členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 4 ZD.

7.3.3 Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce kopie výše uvedených seznamů
(tj. seznamu významných služeb a seznamu členů realizačního týmu).
7.3.4 Dodavatel je rovněž oprávněn v nabídce nahradit předložení výše uvedených seznamů
předložením čestného prohlášení dle § 53 odst. 4 zákona.
7.3.5 Zadavatel však za účelem urychlení zadávacího řízení dodavatelům doporučuje,
aby již v nabídkách předložili originály či úředně ověřené kopie výše uvedených
seznamů. V této souvislosti zadavatel dodavatele upozorňuje, že před uzavřením
smlouvy bude od vybraného dodavatele vyžadovat předložení výše uvedených
seznamů v originálu či úředně ověřené kopii, pokud již nebyly v zadávacím řízení
předloženy.
7.3.6 Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil na základě
výzvy zadavatele požadované údaje a doklady o kvalifikaci v souladu s § 122
odst. 7 zákona.
7.4 Stáří dokladů o kvalifikaci
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona (tj. čestné prohlášení dodavatele
dle bodu 7.1.1 ZD) a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (tj. výpis z obchodního
rejstříku či jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
7.5 Prokázání kvalifikace získané v zahraničí
V souladu s § 81 zákona 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.
V souladu s § 45 odst. 3 zákona, pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu
podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle
právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem
7
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do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
7.6 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.
7.7 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může v souladu s ustanovením § 83 zákona prokázat určitou část technické
kvalifikace požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou
osobou (tj. výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ve vztahu k jiné
osobě),
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou (tj. čestné
prohlášení jiné osoby dle vzoru v příloze č. 3 ZD) a
d) 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.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) tohoto bodu je splněn, pokud obsahem písemného
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby
kvalifikaci a předkládá doklady podle bodu 7.3 ZD vztahující se k takové osobě, musí
dokument podle písm. d) tohoto bodu obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
7.8 Jednotné evropské osvědčení
Dodavatel je také oprávněn v nabídce nahradit předložení dokladů k prokázání své kvalifikace
předložením jednotného evropského osvědčení dle § 87 zákona.
Zadavatel však upozorňuje dodavatele, že předložení jednotného evropského osvědčení
nezbavuje vybraného dodavatele povinnosti předložit před uzavřením smlouvy originály
či úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, neboť jednotné evropské osvědčení slouží
pouze jako předběžný doklad prokazující splnění kvalifikace.
7.9 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis
nahrazuje doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
a
b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní
způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.
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8. Požadavky na způsob zpracování nabídky
8.1 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Nabídka bude předložena
písemně, a to v českém jazyce, není-li v této ZD v konkrétních případech stanoveno
jinak.
8.2 Nabídka dodavatele musí obsahovat:
8.2.1 Identifikační údaje dodavatele:


obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo osoby
(bylo-li přiděleno), pokud jde o právnickou osobu,



obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, identifikační číslo
osoby (bylo-li přiděleno), pokud jde o fyzickou osobu,



osobu/osoby oprávněnou/é jednat za dodavatele,



kontaktní osobu (jméno a příjmení, telefon, e-mail),



telefon,



e-mail,



identifikátor datové schránky (pokud ji má přidělenou a zpřístupněnou).

8.2.2 Návrh smlouvy (viz příloha č. 1 ZD) doplněný v požadovaných (žlutě
označených) ustanoveních.
8.2.3 Vyplněnou modelovou cenovou tabulku (viz příloha č. 2 ZD).
8.2.4 Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele dle bodu 7 ZD.
V případě, že dodavatel bude prostřednictvím jiných osob prokazovat část
technické kvalifikace, je dodavatel povinen rovněž předložit doklady dle bodu
7.7 ZD.
8.2.5 Vyplněný a podepsaný Závazný formulář k hodnocení zkušeností
dodavatele, který bude předmětem hodnocení dle bodu 6.3 ZD (viz příloha č. 5
ZD).
8.2.6 Vzorové AVD, které bude předmětem hodnocení dle bodu 6.4 ZD2 – součástí
nabídky bude ukázka jednoho AVD z dosavadní vlastní tvorby dodavatele, které
musí splňovat následující požadavky:
o stopáž minimálně 5 minut,
o dokumentární či naučná tématika,
o obs. úvod, vlastní zpracování tématu a závěrečné titulky,
o obs. komentář mimo obraz - komentář profesionálního speakera a komentář
odborníka na danou tématiku,
o obs. hudební podkres a zvukové efekty.
Ukázka musí být ve formátu, který lze přehrát obvyklými programy
a ve velikosti, kterou lze přehrát v reálném čase bez zastavování a bez posunu
synchronizace obrazu se zvukem na obvyklých počítačích.
2

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že se může, ale nemusí jednat o AVD, které bylo použito za účelem
prokázání splnění technické kvalifikace (dle bodu 7.3.1 ZD) nebo za účelem hodnocení zkušeností dodavatele
(dle bodu 6.3 ZD).
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Nebude-li vzorové AVD dodavatelem zpřístupněno odkazem na webové
stránky, kde je k dispozici a volně přístupné, bude předloženo na CD, DVD
nebo USB nosiči postupem dle bodu 4 Výzvy k podání nabídky.
Zadavatel upozorňuje, že pokud dodavatel vzorové AVD neučiní součástí své
nabídky (ať už odkazem na webové stránky nebo na CD, DVD nebo USB
nosiči), bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
V případě podpisu dokumentu zástupcem na základě plné moci bude tato skutečnost
v dokumentu výslovně uvedena a v nabídce bude přiložena příslušná plná moc.

9. Ostatní
9.1 Ústní i písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v českém
jazyce.
9.2 V souladu s § 122 odst. 4 zákona zadavatel zjistí u vybraného dodavatele, který je
právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů.
Nebude-li možné údaje o skutečném majiteli postupem dle předchozího odstavce
zjistit, bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 odst. 5 a násl. zákona.
9.3 Případné námitky podle § 241 zákona je dodavatel oprávněn zaslat prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz/), příp. prostřednictvím datové
schránky zadavatele (ID datové schránky: 8tgaiej).
9.4 Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje právo oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na svém
profilu zadavatele: https://ezak.cnb.cz. Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího
řízení a oznámení o výběru dodavatele se považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele.

10. Variantní řešení nabídek
Zadavatel variantní řešení nabídek neumožňuje.

11. Přílohy
Příloha č. 1 ZD - Návrh smlouvy
Příloha č. 2 ZD - Modelová cenová tabulka
Příloha č. 3 ZD - Čestné prohlášení dodavatele
Příloha č. 4 ZD – Seznam významných služeb, Seznam členů realizačního týmu
Příloha č. 5 ZD - Závazný formulář k hodnocení zkušeností dodavatele
V Praze dne 14. dubna 2021
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

Ing. Jana Báčová, CIA
ředitelka sekce kancelář

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky
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