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1. Identifikační údaje zadavatele a osoby zastupující zadavatele 

1.1.  Základní údaje 

Název:    NÁRODNÍ MUZEUM 

Sídlo:   Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 

IČO:    000 23 272 

Profil zadavatele:  https://nen.nipez.cz/profil/NM   

Oprávněné osoby zadavatele 

Osobou oprávněnou k právnímu jednání souvisejícímu s touto veřejnou zakázkou je 

PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel. 

1.2. Osoba zastupující zadavatele 

Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáním této veřejné zakázky je společnost 

Rinoceronte s.r.o., IČO 242 62 340, se sídlem Kotěrova 1585/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198541, kontaktní osoba 

Bc. Zuzana Čajová, e-mail: info@rinoceronte.cz, tel. č. +420 728 555 924. 

Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění 

statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s § 43 ZZVZ pověřena výkonem 

zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Veškeré žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

je třeba směřovat na osobu zastupující zadavatele, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí 

(dle povahy dotazu od příslušných odborných osob). Kontaktní osoba je pověřena také přijímáním 

případných námitek dodavatelů dle § 241 a násl. ZZVZ. 

1.3. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby 

1.4. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 

2. Účel zadávacího řízení, zadání navazujících veřejných zakázek, části zakázky 

2.1. Účel zadávacího řízení 

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 a § 134 ZZVZ (dále 

jen „Rámcová dohoda“) na grafické služby a úkony, jejichž předmětem bude zpracování grafických 

návrhů nových expozic Národního muzea dle témat navržených a zpracovaných zadavatelem (dále jen 

„grafické služby“). Grafické služby budou zahrnovat a) návrh výstavní grafiky pro realizaci expozic 

dle zadání zadavatele, b) grafické zpracování výstavních publikací, c) grafické zpracování materiálů 

muzejní pedagogiky, d) logotyp expozice a logomanuál, e) merchandising.  

Podoba grafických návrhů bude vycházet z již připravených architektonických studií (dále jen 

„Architektonická studie“) zpracovaných a předložených pro účely plnění předmětu navazujících 

veřejných zakázek, zadávaných na základě uzavřené Rámcové dohody, zadavatelem a dále z dalších 

podkladů zadavatele. 

Rámcová dohoda, jež bude výsledkem tohoto zadávacího řízení, bude uzavřena s jedním vybraným 

dodavatelem, a to do 30. 6. 2020.  
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2.2. Zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové dohody 

Na základě uzavřené Rámcové dohody bude zadavatel jejímu účastníku (vybranému dodavateli) 

zadávat jednotlivé zakázky na služby spočívající v konkrétních grafických službách pro zadavatelem 

stanovené expozice, a to dle potřeb zadavatele vycházejících z předběžného harmonogramu realizace 

expozic, který tvoří přílohu č. 1 Závazného návrhu Rámcové dohody, jež je součástí této zadávací 

dokumentace jako její příloha č. 2. 

Zadavatel bude poptávat poskytování grafických služeb na základě Rámcové dohody průběžně po 

celou dobu jejího trvání, a to na základě písemných objednávek zasílaných elektronickou formou 

účastníkovi Rámcové dohody a obsahujících specifikaci a rozsah poptávaných grafických služeb 

a nezbytné výchozí podklady poskytované zadavatelem.  

Další podmínky týkající se předmětu Rámcové dohody jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci, 

zejména v její příloze č. 2 – Závazném návrhu Rámcové dohody. 

2.3. Rozdělení veřejné zakázky na části 

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ust. § 35 a § 101 ZZVZ. 

3. Předmět plnění veřejné zakázky a další informace  

3.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 

CPV POPIS 

79822500-7 Služby v oblasti grafického designu 

3.2. Předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude na základě uzavřené Rámcové 

dohody provádět grafické služby. 

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody vybranému dodavateli 

budou následující grafické služby: 

a) Návrh výstavní grafiky pro realizaci expozice obsahující: 

 grafické řešení expozice včetně DTP (velkoplošné obrazy/fotografie/mapy, výstavní 

panely textové/včetně fotografií, popisky standardní/rozšířené k exponátům expozice, 

směrovky a informační panely) 

 grafické zpracování předloh dodaných autorským týmem (fotografie, kresby, mapy, grafy, 

komiksy) 

 vyhotovení výkazu výměr grafiky pro tiskárnu 

 přeměření finálních rozměrů instalace expozice pro kontrolu tiskových dat 

 grafické úpravy tiskových dat vyplývající z průběhu přípravy expozice 

 dětská linka – návody, jak pracovat se samoobslužnými prvky 

b) Grafické zpracování výstavních publikací: 

 katalog v české a anglické jazykové verzi 

 průvodce 

c) Grafické zpracování materiálů muzejní pedagogiky: 
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 metodika pro učitele 

 výzva pro školy, výzva pro veřejnost 

 souhlas pamětníka s uveřejněním jeho vzpomínek 

 diplomy pro vítěze soutěže 

 pracovní listy 

 desková hra  

 vědecký deník (samoobslužný materiál pro veřejnost) 

d) Logotyp expozice, logomanuál: 

 logo expozice 

 logo manuál 

e) Merchandising: 

 pohlednice 

 placky 

3.3. Plán expozic 

Zadavatel dále uvádí, že pro účely plnění předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě 

Rámcové dohody předpokládá poskytování grafických služeb pro expozice s těmito tématy a plochou:  

 Velké příběhy evoluce (1334,96 m2) 

 Dějiny (1338,46 m2) 

 Dějiny 20. století (1039,45 m2) 

 Příroda (1336,58 m2) 

 Houby a lišejníky (80,15 m2) 

 Pokladnice Národního muzea (Klenotnice a numismatický kabinet) (555,70 m2) 

 Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti (1644,33 m2) 

Popis zadavatelem předpokládaných expozic je uveden v podobě stručných anotací, které jsou 

obsaženy v příloze č. 8 zadávací dokumentace.  

Zadavatel současně upozorňuje, že se jím předpokládaný počet expozic může v průběhu plnění 

Rámcové dohody měnit, přičemž bude zadavatel oprávněn na základě Rámcové dohody a v jejím 

průběhu poptávat poskytování grafických služeb dle bodu 3.2 této zadávací dokumentace v rozsahu 

a k počtu expozic odpovídajícím skutečným aktuálním potřebám zadavatele.  

3.4. Podklady zadavatele pro poskytování grafických služeb 

Podkladem pro poskytování grafických služeb pro každou jednotlivou novou expozici budou zejména 

Architektonická studie expozice, libreto, vybrané fotografie exponátů vč. slovních popisků, grafy, 

mapy.  

3.5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4.000.000 Kč bez DPH.  
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4. Doba plnění a místo plnění veřejné zakázky 

4.1. Doba plnění veřejné zakázky 

Rámcová dohoda je uzavírána na dobu do 30. 6. 2020.  

Předpoklad zahájení grafických služeb dle bodu 3.2 této zadávací dokumentace je bezprostředně po 

uzavření Rámcové dohody, a to v souladu s předpokládaným věcným a časovým harmonogramem, 

jenž je přílohou č. 1 Závazného návrhu Rámcové dohody. 

Zadavatel uvádí, že předpokládaná doba plnění předmětu Rámcové dohody, tj. poskytování 

jednotlivých grafických služeb, je úzce navázána na zhotovení Architektonických studií nových expozic 

a na ně navazující projektové práce, přičemž je dále odvislá i od průběhu stavby generální 

rekonstrukce Historické budovy Národního muzea.  

Termíny poskytování grafických služeb, stejně jako i jejich rozsah jsou závislé rovněž na poskytnutí 

finančních prostředků z vládního dotačního programu č. 13412 – Podpora péče o národní kulturní 

poklad.  

Z těchto důvodů nejsou milníky stanovené v předpokládaném věcném a časovém harmonogramu 

konečné a mohou se měnit.  

4.2. Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je Historická budova Národního muzea na adrese Václavské náměstí 

68, Praha 1, Nová budova Národního muzea na adrese Vinohradská 1, Praha 1, a dále sídlo vybraného 

dodavatele. 

5. Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů 

Zadavatel požaduje dle § 73 ZZVZ po účastnících zadávacího řízení předložení dokladů a informací 

k prokázání splnění kvalifikace. 

5.1. Kritéria kvalifikace 

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění výše uvedené veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže svou základní způsobilost dle § 74 ZZVZ (viz bod 5A), 

b) prokáže svou profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ (viz bod 5B), 

c) prokáže svou technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ (viz bod 5C). 

5.2. Forma prokazování splnění kvalifikace 

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který 

identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis). 

Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky 

ve smyslu § 87 ZZVZ. Vzor jednotného evropského osvědčení je stanoven prováděcím nařízením 

Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného 

evropského osvědčení pro veřejné zakázky. 
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Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném 

evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím 

zadávacím řízení, za podmínky, že identifikuje dané zadávací řízení. 

Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem 

na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném 

systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz 

musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li 

takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části 

živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel v nabídce za účelem prokázání kvalifikace nahradil 

předložení zadavatelem požadovaných dokladů čestným prohlášením.  

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie. Před 

uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení 

předloženy. Účastníka, který nepředloží údaje nebo doklady podle § 122 odst. 3 ZZVZ zadavatel 

vyloučí ze zadávacího řízení. 

Dodavatel je za účelem prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ oprávněn 

využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.   

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle 

§ 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 

v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení čestného 

prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje 

a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele 

zastupuje zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc zmocněnce. 

5.3. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní 

způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím 

jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou 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) 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 § 79 

odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) 

obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 

kvalifikace vztahuje. 

Dodavatelé a jiné osoby prokazují (mohou prokázat) kvalifikaci společně. 
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Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto článku platí 

i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem poddodavatele (pod-

poddodavatelem). 

5.4. Společné prokazování kvalifikace 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či 

hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti 

podle § 74 a § 75 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění 

kvalifikace podle § 79 ZZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.  

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli 

povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů ve shora 

uvedeném smyslu písemný závazek, ve kterém je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou 

vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou 

zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání smlouvy na plnění veřejné 

zakázky. 

5.5. Prokazování 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. 

5.6. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke 

změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 

zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit 

nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout 

jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace 

změněna takovým způsobem, že 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil shora uvedenou povinnost, zadavatel jej bezodkladně 

vyloučí ze zadávacího řízení. 

5.7. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného 

Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s § 228 ZZVZ doklad 

prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a základní způsobilost podle 

§ 74 ZZVZ v plném rozsahu. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu 

dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, starší než tři 

měsíce. 

5.8. Předložení certifikátu 

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze podle 

§ 234 ZZVZ prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 

v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
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5.9. Důsledek nesplnění kvalifikace 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací dokumentací 

požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení 

vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto 

důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení. 

5A) Základní způsobilost   

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ 

následovně: 

a) Způsobilým není dodavatel, který byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením 

zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo 

obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 

nepřihlíží. 

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu 

k České republice předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. 

b) Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní 

zachycen splatný daňový nedoplatek. 

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu 

k České republice předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného 

čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani. 

c) Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný 

nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. 

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu 

k České republice předložením písemného čestného prohlášení. 

d) Způsobilým není dodavatel, který 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. 

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu 

k České republice předložením potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

e) Způsobilým není dodavatel, který 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. 

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu 

k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením 

písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku uvedenou shora pod písm. a) splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí podmínku uvedenou shora pod písm. a) splňovat 

a. tato právnická osoba, 

b. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
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c. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a. zahraniční právnické osoby, musí podmínku uvedenou shora pod písm. a) splňovat tato 

právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b. české právnické osoby, musí podmínku uvedenou shora pod písm. a) splňovat osoby uvedené 

v odstavci I. a vedoucí pobočky závodu. 

Zadavatel nemusí ve smyslu § 75 odst. 2 ZZVZ uplatnit důvod pro vyloučení účastníka zadávacího 

řízení, i když nesplnil podmínky základní způsobilosti, pokud 

a. by vyloučení účastníka znemožnilo zadání veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení a 

b. naléhavý veřejný zájem, zejména veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí, vyžaduje 

plnění veřejné zakázky. 

Účastník zadávacího řízení může v souladu s § 76 ZZVZ prokázat, že i přes nesplnění základní 

způsobilosti podle § 74 ZZVZ nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ 

obnovil svou způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli 

doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího 

řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení. 

Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena, 

ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší. 

5B) Profesní způsobilost 

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ 

následovně: 

a) 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. 

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu 

k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

5C) Technická kvalifikace 

Dodavatel splní technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ dle níže uvedených požadavků zadavatele. 

a) Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje 

seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením 

zadávacího řízení vč. uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.  

Za významné služby se pro účely této veřejné zakázky považuje realizace alespoň dvou (2) zakázek, 

jejichž předmětem bylo poskytování grafických služeb min. v rozsahu a) návrh výstavní grafiky pro 

realizaci expozice, b) grafické zpracování publikací (katalog, průvodce), c) grafické zpracování 

materiálů muzejní pedagogiky (např. diplomy, pracovní listy, vědecký deník apod.), d) grafické 

zpracování logo manuálu a logotypu, a to s finančním plněním min. ve výši 150.000 Kč bez DPH 

za jeden rok pro každou z nich.  

Dodavatel prokáže toto kritérium technické kvalifikace následujícím způsobem: 
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Předložením seznamu významných služeb realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky, jehož vzor 

tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, s uvedením identifikačních údajů objednatele (obchodní 

firma/název/jméno a příjmení objednatele, sídlo/místo podnikání objednatele, IČO objednatele), 

rozsahu (název a stručný popis včetně ceny služeb v Kč bez DPH) a doby (tj. kdy byla významná 

služba poskytována) realizace služby; dále telefonní číslo a e-mailovou adresu kontaktní osoby, 

u níž si zadavatel může ověřit pravdivost informací uvedených v nabídce dodavatele. 

Dodavatel může k prokázání splnění technické kvalifikace využít rovněž služby, které poskytl a) 

společně s jinými dodavateli, nebo b) jako poddodavatel, to v rozsahu, v jakém se na plnění služby 

podílel. Pro účely posouzení splnění definice významné zakázky (viz výše) zadavatel požaduje, aby 

dodavatel v takovém případě uvedl rovněž věcný rozsah a finanční objem dodavatelem provedeného 

plnění. 

b) Zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ požaduje 

seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání 

a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám. 

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v rámci realizačního týmu disponuje min. 

čtyřmi (4) osobami, které budou splňovat níže uvedené požadavky: 

 zkušenosti s návrhem designu, přípravou a tvorbou grafiky,  

 profesionální zkušenost se zpracováním a úpravou fotografií a jiného obrazového 

materiálu, 

 zkušenosti s přípravou tiskovin (letáky, plakáty, brožury, katalogy či publikace), 

 odborná znalost produkčního prostředí, příprava grafických podkladů pro většinu 

dostupných a používaných tiskových technologií, technická znalost různých typů 

výrobních procesů, 

 dále alespoň dva (2) členové týmu dodavatele se v posledních třech (3) letech před 

zahájením tohoto zadávacího řízení podíleli na realizaci alespoň jedné (1) významné 

služby spočívající v poskytování grafických služeb min. v rozsahu a) návrh výstavní 

grafiky pro realizaci expozice, b) grafické zpracování publikací (katalog, průvodce), c) 

grafické zpracování materiálů muzejní pedagogiky (např. diplomy, pracovní listy, vědecký 

deník apod.), d) grafické zpracování logo manuálu a logotypu, a to s finančním plněním 

min. ve výši 150.000 Kč bez DPH.  

Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria kvalifikace předložením seznamu členů realizačního týmu 

dodavatele (Vzor seznamu členů týmu dodavatele viz příloha č. 6 zadávací dokumentace), ve kterém 

uvede jména jednotlivých členů realizačního týmu a jejich vztah k dodavateli (zaměstnanec, 

poddodavatel apod.). Spolu s tímto seznamem předloží dodavatel dále profesní životopisy členů 

realizačního týmu (Vzor profesního životopisu viz příloha č. 4 zadávací dokumentace), které budou 

těmito osobami vlastnoručně podepsané a které budou obsahovat minimálně následující údaje: 

 jméno a příjmení člena realizačního týmu, 

 údaje o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci, 

 dosažená praxe. 

Přílohou životopisu (u alespoň dvou členů realizačního týmu dodavatele, viz požadavek zadavatele 

uvedený výše) bude dále seznam významných služeb realizovaných členem týmu dodavatele za 

poslední 3 roky, jehož vzor tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace, s uvedením identifikačních 

údajů objednatele (obchodní firma/název/jméno a příjmení objednatele, sídlo/místo podnikání 

objednatele, IČO objednatele), rozsahu (název a stručný popis včetně ceny služeb) a doby (tj. kdy 
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byla významná služba poskytnuta) realizace služby; dále telefonní číslo a e-mailovou adresu 

kontaktní osoby, u níž si zadavatel může ověřit pravdivost informací uvedených v nabídce 

dodavatele. 

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že z předložených životopisů musí 

vyplývat splnění všech výše uvedených požadavků.  

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací. 

Nabídková cena musí být uvedena v české měně (CZK). 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za grafické služby uvedené v bodu 3.2 zadávací dokumentace jako 

hodinovou sazbu za jednu hodinu (60 minut činnosti) poskytování grafických služeb. Účastník bere 

na vědomí, že předpokládaný celkový počet hodin grafických služeb je zadavatelem stanoven 

po dobu trvání Rámcové dohody na 5.200 hodin. 

Nabídkovou cenu – tj. hodinovou sazbu za jednu hodinu poskytování grafických služeb uvede účastník 

do příslušného pole krycího listu nabídky (viz. příloha č. 1 zadávací dokumentace). 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a náklady dodavatele nezbytné 

pro řádné a úplné provedení předmětu plnění včetně přiměřeného zisku, není-li zadávacími 

podmínkami výslovně stanoveno jinak.  

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná za řádné plnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídkovou cenu je možno překročit pouze v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky 

dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty nebo výše zákonných poplatků, která se uplatňuje 

na předmět veřejné zakázky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.1. Mimořádně nízká nabídková cena  

V souladu s § 113 ZZVZ posoudí zadavatel mimořádně nízké nabídkové ceny před odesláním 

oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel požádá účastníka zadávacího řízení o písemné zdůvodnění 

způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li tato v jeho nabídce identifikována. 

Žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny se považuje za žádost podle § 46 ZZVZ, lze ji 

doplňovat a vznést opakovaně. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud nabídka 

účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem 

zadávacího řízení zdůvodněna. 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídkové ceny. 

7. Návrh smlouvy, obchodní podmínky a platební podmínky 

Dodavatel je povinen v nabídce předložit jediný návrh Rámcové dohody, a to na celý předmět plnění 

veřejné zakázky. K tomuto účelu je povinen využít Závazný návrh Rámcové dohody, který tvoří přílohu 

č. 2 této zadávací dokumentace. 

Dodavatel není oprávněn činit změny či doplnění Závazného návrhu Rámcové dohody, vyjma údajů, 

u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako „[DOPLNÍ DODAVATEL]“). 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je dále účastník oprávněn měnit či doplnit 

Závazný návrh Rámcové dohody toliko s ohledem na tuto skutečnost. Obdobně v případě, že je 
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účastník fyzickou osobou, zohlední tuto skutečnost v relevantních částech Závazného návrhu Rámcové 

dohody. 

Návrh Rámcové dohody musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou zastupovat 

účastníka (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se 

způsobem zastupování účastníka; zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu Rámcové 

dohody účastníka). 

Závazné platební podmínky jsou uvedeny v Závazném návrhu Rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 

2 této zadávací dokumentace.  

8. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 

8.1. Využití poddodavatele 

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů (Vzor 

seznamu poddodavatelů viz příloha č. 3 Závazného návrhu Rámcové dohody), pokud jsou účastníkovi 

zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, a aby 

uvedl jejich identifikační údaje [§ 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ]. 

V seznamu poddodavatelů uvede účastník jednotlivé poddodavatele spolu s informací, jakou věcně 

vymezenou část této veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat [např. uvedením druhu 

služeb a procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce]. 

V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), 

uvede tuto skutečnost ve své nabídce. 

Seznam poddodavatelů učiní dodavatel přílohou č. 2 Rámcové dohody. 

V případě, že budou služby poskytovány v zařízení pod přímým dohledem zadavatele (tj. v prostorách 

či sídle zadavatele), je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli v souladu s § 105 odst. 3 ZZVZ 

identifikační údaje poddodavatelů těchto služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 

oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle 

věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před 

zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 

9. Požadavky zadavatele pro uzavření smlouvy 

Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ 

předložit doklady prokazující kvalifikaci dle kapitoly 5 této zadávací dokumentace (tj. předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci). 

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí podle § 122 odst. 4 ZZVZ 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 (dále jen „skutečný 

majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky 

právnických a fyzických osob.  

Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předešlého odstavce, vyzve 

zadavatel podle § 122 odst. 5 ZZVZ vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné 

evidenci údajů o skutečných majitelích nebo  

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 
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b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) 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. 

10. Způsob hodnocení nabídek 

10.1. Kritéria hodnocení 

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 a násl. ZZVZ podle ekonomické výhodnosti 

nabídek, na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, přičemž kritéria hodnocení 

jsou vymezena následujícím způsobem: 

Pořadové 

číslo 

kritéria 

Dílčí kritérium hodnocení váha v % 

1. Nabídková cena 30 

2. 

Kvalita nabízeného řešení 

70 

Subkritérium váha v % 

Kreativita nabízeného řešení 25 

Profesionalita nabízeného řešení 25 

Proveditelnost nabízeného řešení 25 

Komplexnost nabízeného řešení  25 

Předmětem hodnocení bude Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH 

a dále Kvalita nabízeného řešení.  

Nabídková cena 

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit hodinovou sazbu za jednu hodinu poskytování 

grafických služeb v Kč bez DPH zpracovanou v souladu s kapitolou 6 této zadávací dokumentace. 

Za výhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou. 

Kvalita nabízeného řešení 

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita nabízeného řešení“ bude zadavatel hodnotit zpracování 

účastníkem předloženého návrhu grafického řešení ke všem následujícím expozicím: „Dějiny“, 

„Příroda“ a „Pokladnice Národního muzea (Klenotnice a numismatický kabinet)“.  
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Pro účely hodnocení zpracuje účastník návrh grafického řešení ke všem stanoveným expozicím ve 

formátu A3 v následujícím rozsahu:  

a)  návrh výstavního textového panelu vč. fotografií dvojjazyčně (místo angličtiny uvést slepý text),  

b)  návrh dvojjazyčné popisky k exponátům expozice (místo angličtiny uvést slepý text),  

c)  návrh dvoustrany výstavního katalogu.  

Součástí grafického návrhu bude slovní popis zvoleného grafického přístupu/řešení autora, a to dle 

podkladů k jednotlivým expozicím poskytnutých zadavatelem, které tvoří přílohu č. 9 této zadávací 

dokumentace. Kromě tištěné podoby požaduje zadavatel předložení návrhu grafického řešení též 

v elektronické podobě na CD/DVD.  

Předložený návrh grafického řešení účastníka zadávacího řízení bude hodnocen dle následujících 

subkritérií. 

a) Kreativita nabízeného řešení 

V rámci tohoto subkritéria bude zadavatel hodnotit míru výstižnosti grafického návrhu, originality, 

nápaditosti a novátorského pojetí. 

b) Profesionalita nabízeného řešení 

V rámci tohoto subkritéria bude zadavatel hodnotit míru použití vhodné barevnosti grafického návrhu, 

využití motivů a jednoznačnosti vyjádření. Kladně bude hodnocena přiměřenost návrhu z hlediska 

významu prezentovaných hodnot dle stanoveného zadání pro zpracování grafického návrhu. 

c) Proveditelnost nabízeného řešení 

V rámci tohoto subkritéria bude zadavatel hodnotit míru praktické realizovatelnosti a snadné 

aplikovatelnosti. Kladně bude hodnocena schopnost návrhu přispět k naplnění účelu stanoveného 

předmětu zadání grafického návrhu. 

d) Komplexnost nabízeného řešení 

V rámci tohoto subkritéria bude zadavatel hodnotit míru provázanosti grafického návrhu a míru 

souladu jednotlivých prvků použitých v grafickém návrhu. Kladně bude hodnocena vyváženost 

jednotlivých prvků grafického návrhu. 

10.2. Metoda hodnocení 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů.  

Hodnotící komise přiřadí nabídce v rámci každého výše uvedeného subkritéria počet bodů odrážející 

míru naplnění preferencí zadavatele, a to v souladu s níže stanovenou metodikou. 

Pro subkritérium „Kreativita nabízeného řešení”: 

Bodová hodnota 

odrážející míru 

naplnění preferencí 

zadavatele v rámci 

subkritéria 

Zdůvodnění přidělení počtu bodů 

100 bodů 

Předložený návrh zcela splňuje požadavky zadavatele. Předložený návrh je 

opravdu kreativní a jedinečný, přesně vystihuje podstatu prezentovaného 

předmětu zadání grafického návrhu. 

75 bodů Předložený návrh je v souladu s požadavky zadavatele, zadavatel by 
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požadoval pouze drobné úpravy návrhu. Návrh je však dostatečně kreativní.  

50 bodů 
Předložený návrh vyhovuje s výhradami, zadavatel by požadoval částečné 

úpravy návrhu. Návrh je průměrně kreativní. 

25 bodů 
Předložený návrh je akceptovatelný, ale byly by nutné zásadnější úpravy 

návrhu. Návrh není dostatečně kreativní, avšak není zcela nepoužitelný. 

0 bodů 
Předložený návrh je z hlediska požadavků zadavatele nepřijatelný. Návrh je 

z hlediska požadavků zadavatele na kreativitu zcela nevyhovující. 

Pro subkritérium „Profesionalita nabízeného řešení”: 

Bodová hodnota 

odrážející míru 

naplnění preferencí 

zadavatele v rámci 

subkritéria 

Zdůvodnění přidělení počtu bodů 

100 bodů 

Předložený návrh zcela splňuje požadavky zadavatele. Předložený návrh je 

opravdu profesionálně navržený a zpracovaný, návrh odpovídá významu 

předmětu zadání. 

75 bodů 
Předložený návrh je v souladu s požadavky zadavatele, zadavatel by 

požadoval pouze drobné úpravy návrhu. Návrh je dostatečně profesionální.  

50 bodů 
Předložený návrh vyhovuje s výhradami, zadavatel by požadoval částečné 

úpravy návrhu. Návrh je průměrně profesionální. 

25 bodů 
Předložený návrh je akceptovatelný, ale byly by nutné zásadnější úpravy 

návrhu. Návrh není dostatečně profesionální, avšak není zcela nepoužitelný. 

0 bodů 
Předložený návrh je z hlediska požadavků zadavatele nepřijatelný. Návrh je 

z hlediska požadavků zadavatele na profesionalitu zcela nevyhovující. 

Pro subkritérium „Proveditelnost nabízeného řešení”: 

Bodová hodnota 

odrážející míru 

naplnění preferencí 

zadavatele v rámci 

subkritéria 

Zdůvodnění přidělení počtu bodů 

100 bodů 
Předložený návrh zcela splňuje požadavky zadavatele. Předložený návrh je 

v praxi proveditelný a snadno aplikovatelný. 

75 bodů 
Předložený návrh je v souladu s požadavky zadavatele, zadavatel by 

požadoval pouze drobné úpravy návrhu. Návrh je dostatečně proveditelný.  

50 bodů 
Předložený návrh vyhovuje s výhradami, zadavatel by požadoval částečné 

úpravy návrhu. Návrh je průměrně proveditelný. 

25 bodů 
Předložený návrh je akceptovatelný, ale byly by nutné zásadnější úpravy 

návrhu. Návrh není dostatečně proveditelný, avšak není zcela nepoužitelný. 

0 bodů 
Předložený návrh je z hlediska požadavků zadavatele nepřijatelný. Návrh je 

z hlediska požadavků zadavatele na proveditelnost zcela nevyhovující. 

 

Pro subkritérium „Komplexnost nabízeného řešení ”: 

Bodová hodnota 

odrážející míru 

naplnění preferencí 

zadavatele v rámci 

Zdůvodnění přidělení počtu bodů 
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subkritéria 

100 bodů: 
Předložený návrh zcela splňuje požadavky zadavatele. Předložený návrh je 

výborně provázaný a je ve vzájemném souladu. 

75 bodů: 
Předložený návrh je v souladu s požadavky zadavatele, zadavatel by 

požadoval pouze drobné úpravy návrhu. Návrh je dostatečně komplexní.  

50 bodů: 
Předložený návrh vyhovuje s výhradami, zadavatel by požadoval částečné 

úpravy návrhu. Návrh je průměrně komplexní. 

25 bodů: 
Předložený návrh je akceptovatelný, ale byly by nutné zásadnější úpravy 

návrhu. Návrh není dostatečně komplexní, avšak není zcela nepoužitelný. 

0 bodů: 
Předložený návrh je z hlediska požadavků zadavatele nepřijatelný. Návrh je 

z hlediska požadavků zadavatele na komplexnost zcela nevyhovující. 

V případě kritéria hodnocení 1. Nabídková cena se jedná o minimalizační kvantitativní kritérium, 

u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími; nabídka s nejnižší Nabídkovou cenou 

(tj. nejvýhodnější nabídka) získá 100 bodů, každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, 

která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Následně bude přidělená bodová hodnota převážena vahou dílčího kritéria. 

V rámci kritéria hodnocení 2. Kvalita nabízeného řešení a dále i všech čtyř jeho subkritérií [tj. a) 

Kreativita nabízeného řešení, b) Profesionalita nabízeného řešení, c) Proveditelnost nabízeného řešení 

a d) Komplexnost nabízeného řešení] se jedná o maximalizační kritéria, u nichž jsou preferovány vyšší 

hodnoty před nižšími.  

Z pohledu celkového hodnocení v rámci daného kritéria bude nejprve provedeno samostatné 

hodnocení pro každé ze subkritérií. V rámci každého subkritéria bude zjištěn počet bodů přidělených 

dle výše uvedené metodiky, přičemž nejvhodnější nabídka (tj. ta, která získala nejvíce bodů) získá 

v rámci subkritéria 100 bodů a ostatní nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 

a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce (tj. jedná se vždy o poměr bodů 

udělených za relevantní zkušenosti). Následně budou takto zjištěné body u každého ze subkritérií 

převáženy vahou příslušného subkritéria. 

Součet převážených bodů získaných v rámci každého ze subkritérií bude následně převážen vahou 

tohoto kritéria hodnocení a výsledek bude představovat celkový počet bodů účastníka za dílčí 

hodnotící kritérium 2. 

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot 

dosažených v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích, tj. součtem bodových ohodnocení v daných 

kritériích hodnocení převážených vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria. 

Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek. 

Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa. 

V případě rovnosti bodového hodnocení rozhodne los. 

11. Pokyny pro zpracování nabídky 

11.1. Pokyny pro zpracování nabídky  

Účastník může podat pouze jednu nabídku. 

Za účelem efektivní kontroly nabídek při otevírání obálek s nabídkami a následně při posouzení 

a hodnocení nabídek je vhodné, aby účastník předložil nabídku ve 2 vyhotoveních (tj. 1 originál 
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a 1 kopie, a to v jediné obálce). Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, 

aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně 

čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány 

vzestupnou kontinuální řadou; není třeba číslovat případné originály či úředně ověřené kopie 

požadovaných dokumentů. 

Účastník v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem 

a zadavatelem. 

Účastník předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD; informace na CD mají 

pouze informativní povahu. Každý účastník je povinen předložit návrh Smlouvy v elektronické podobě 

v editovatelném formátu např. Word (doc/docx). 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady v cizím jazyce účastník zadávacího řízení 

předkládá s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání 

v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 

11.2. Požadované členění nabídky 

Zadavatel doporučuje členění nabídky v pořadí dokumentů specifikovaném v následujících bodech 

těchto pokynů pro zpracování nabídky, přičemž nabídky budou rozděleny na dvě samostatné části 

v následujícím členění: 

Část A) nabídky: 

 Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu účastník použije přílohu č. 1 této zadávací 

dokumentace – Vzor krycího listu nabídky. V případě podání společné nabídky pak budou 

v krycím listu uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. 

 Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých 

oddílů (kapitol). 

 Doklad o případné společné účasti dodavatele, ze kterého bude vyplývat, že odpovědnost 

za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně 

a nerozdílně. 

 Plné moci. Plné moci, jsou-li dle zákona nebo této zadávací dokumentace potřeba. 

 Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace dle kapitoly 5 této zadávací dokumentace. 

 Nabídková cena zpracovaná dle kapitoly 6 této zadávací dokumentace. 

 Návrh Rámcové dohody podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka, k čemuž 

účastník závazně využije přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

 Pokud zastupuje účastníka zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce 

za návrhem Rámcové dohody předložena platná plná moc. 

 Návrh Rámcové dohody bude obsahovat všechny předepsané přílohy. 

 Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky (další zadavatelem 

požadované přílohy a dokumenty). 

 CD/DVD. Dokumenty v elektronické podobě dle bodu 11.1 této zadávací dokumentace. 

Část B) nabídky: 
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 Návrh grafického řešení k expozicím „Dějiny“, „Příroda“ a „Pokladnice Národního muzea 

(Klenotnice a numismatický kabinet)“ pro účely hodnocení nabídek dle kapitoly 10 této zadávací 

dokumentace, a to v rozsahu a formě dle bodu 10.1 této zadávací dokumentace. 

12. Zadávací dokumentace 

12.1. Vymezení zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, 

sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně 

změn či doplnění zadávací dokumentace podle § 99 ZZVZ, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ 

a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. 

12.2. Poskytování zadávací dokumentace 

V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele 

na internetové adrese: https://nen.nipez.cz/profil/NM k volnému stažení, kde budou zároveň 

uveřejňovány vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace této veřejné zakázky. 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 

dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty 

pro podání nabídek. 

13. Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění 

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, 

včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele na profilu zadavatele dle kapitoly 12 

této zadávací dokumentace. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost 

o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím shora uvedené lhůty 5 

pracovních dnů. Písemná žádost tedy musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů 

před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není 

doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí uvedené lhůty dodržet. 

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být veškerá komunikace 

se zadavatelem vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob, např. osobní jednání apod., 

je vyloučen. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel kontaktní osobě zadavatele: paní 

Bc. Zuzana Čajová, e-mail: info@rinoceronte.cz  

V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje 

dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. 

Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 99 ZZVZ rovněž změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace. 

Prohlídka místa plnění se nepředpokládá. 



 
 

 

 

20 

14. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek 

Nabídky se podávají písemnou formou v listinné podobě. Nabídky se podávají v uzavřené obálce 

opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem účastníka, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního 

orgánu účastníka (nebo jiné oprávněné osoby), je-li účastník právnickou osobou, a označené názvem 

veřejné zakázky s uvedením výzvy „Nabídka – Neotevírat“, na které musí být uvedena adresa, 

na niž je možné vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. 

Nabídka musí být podepsána v souladu s obecnými právními předpisy. 

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka. 

Účastník je povinen podat nabídku osobně na níže uvedené adrese v pracovní dny v době 

od 8:00 do 14:00 hod. (v poslední den běhu lhůty pro podání nabídky pak pouze do okamžiku jejího 

uplynutí) nebo zaslat poštou na adresu zadavatele:  

Národní muzeum 

Podatelna 1. Patro č. dv. 119  

Vinohradská 1 

115 79 Praha 1 

Lhůta pro podání nabídek:  

Datum:  3. 4. 2018   Hodina: 10:00 

15. Otevírání obálek s nabídkami  

Otevírání obálek s listinnými nabídkami bude zahájeno 15 minut po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek (10:15) v sídle zadavatele, tj. na adrese Vinohradská 1, 115 79 Praha 1 (účastníci se hlásí 

na vrátnici). 

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit jeden zástupce účastníka, který podal nabídku 

do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce účastníka se prokáže předložením výpisu z obchodního 

rejstříku, z nějž bude vyplývat oprávnění příslušné osoby k zastupování účastníka, případně 

předložením plné moci k zastupování účastníka při otevírání obálek. 

16. Zadávací lhůta 

Zadavatel pro účely tohoto zadávacího řízení nestanoví zadávací lhůtu. 

17. Odměny 

V případě úspěchu v zadávacím řízení bude účastníku, jehož nabídka se umístila na 1. místě dle 

výsledku hodnocení, vyplacena odměna ve výši 90.000 Kč, účastníku, jehož nabídka se umístila na 2. 

místě dle výsledku hodnocení, bude vyplacena odměna ve výši 50.000 Kč a účastníku, jehož nabídka 

se umístila na 3. místě dle výsledku hodnocení, bude vyplacena odměna ve výši 30.000 Kč.  

Ostatním účastníkům nebude odměna vyplacena. 
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Odměna bude zdaněna dle platných předpisů a bude vyplacena až po ukončení tohoto zadávacího 

řízení, a to na účet účastníka uvedený v návrhu Rámcové dohody předloženém v nabídce.  

18. Další požadavky a pokyny zadavatele 

18.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

18.2. Nabídky podané na plnění této veřejné zakázky v kterékoliv její části zadavatel nevrací, a to 

s ohledem na archivační povinnost dokumentace o této veřejné zakázce. 

18.3. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož 

prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který 

nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více účastníků v tomtéž 

zadávacím řízení. Zadavatel vyloučí účastníka, který podá více nabídek samostatně nebo 

společně s jinými dodavateli, nebo podá nabídku a současně je osobou, jejíž prostřednictvím 

jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

18.4. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. 

18.5. Zadavatel si vyhrazuje právo na vysvětlení, změnu nebo doplnění podmínek stanovených 

zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí účastníků o vysvětlení zadávací 

dokumentace, nebo z vlastního podnětu. 

18.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

18.7. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob 

a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

18.8. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít, je-li to 

nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ. 

18.9. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách 

této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. 

Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. 

Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno 

za nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení účastníka ze zadávacího 

řízení. 

18.10. Vybraného dodavatele, který se zadavatelem neuzavře bez zbytečného odkladu smlouvu 

v souladu s § 124 ZZVZ, může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit. 

18.11. Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy 

dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního 

hodnocení nabídek nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel musí provést, 

pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí 

nabídek. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného 

dodavatele. 

18.12. Zadavatel upozorňuje, že v případě porušení povinnosti účastníka, jenž byl zadavatelem vybrán 

k uzavření smlouvy (jako první, druhý, či třetí v pořadí), uzavřít smlouvu dle § 124 odst. 1 ZZVZ, 

je zadavatel připraven přistoupit k vymáhání škody způsobené zadavateli tímto účastníkem. 

18.13. Zadavatel upozorňuje, že v případě naplnění důvodů pro povinnost nebo možnost zadavatele 

zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ je připraven rozhodnout o zrušení zadávacího řízení této 

veřejné zakázky. 
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