
Grafické řešení výstav 
Národního muzea

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel veřejné zakázky:
NÁRODNÍ MUZEUM

Poradce zadavatele při stanovování 
podmínek veřejné zakázky:
CZECHDESIGN.CZ, z. s.



Zadávací dokumentace k veřejné zakázce:

„Grafické řešení výstav Národního muzea“
Ev. č. zakázky: [ * ]

zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel veřejné zakázky:

NÁRODNÍ MUZEUM
se sídlem Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
IČO: 000 23 272 (dále jen „Zadavatel“)

Poradce zadavatele při stanovování podmínek veřejné zakázky:

CZECHDESIGN.CZ, z. s.
Vojtěšská 244/3, 110 00 Praha 1

Č. j. zadavatele:[2018/6424/NM]
Č. zakázky zadavatele: [VZ180358]



OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE
2. ÚČEL, ZADÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, ČÁSTI ZAKÁZKY
3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ INFORMACE
4.  DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
7. NÁVRH RÁMCOVÉ DOHODY, OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
8. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
10. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
12. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
13. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
14. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
15. ZADÁVACÍ LHŮTA
16. ODMĚNY 
17. POŽADAVKY ZADAVATELE PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
18. DALŠÍ POŽADAVKY A POKYNY ZADAVATELE
19. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

4
5
6
7
8
10
11
11
12
14
14
14
15
16
16
16
17
18
19



4

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE

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, Ph.D., generální ředitel.

1.1. 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 vede-
ném 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, na kterou se můžete obracet v případě dotazů k zadá-
vacím podmínkám.

Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statu-
tárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s § 43 ZZVZ pověřena výkonem zadavatel-
ských činností v tomto zadávacím řízení. Veškeré žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je třeba směřo-
vat 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.

1.2. Osoby podílející se na přípravě zadávací dokumentace

CZECHDESIGN.CZ, z. s., IČO 26633191, se sídlem Vojtěšská 244/3, Praha 1, zapsaná ve spolkovém rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L13811, se podílel na následujících částech zadání:

 účel zadávacího řízení
 podmínky kvalifikace a způsob prokazování,
 vymezení předmětů jednotlivých částí veřejné zakázky,
 seznam materiálů k odevzdání v soutěži,
 členění zadávací dokumentace,
 požadavky zadavatele na práva duševního vlastnictví k předkládaným grafickým návrhům 
 a oprávnění zadavatele k užití předkládaných grafických návrhů

1.3. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby

1.4. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení



2.1. Účel zadávacího řízení
Rekonstrukce a znovuotevření Historické budovy Národního muzea a její propojení s Novou budovou  
v jeden komplex je projekt, který v českém muzejnictví nemá obdoby. Díky němu vznikne největší výstav-
ní projekt v historii ČR s plochou více než 12.000 m².

Expozice, jejichž grafické řešení bude navrženo vybranými dodavateli, budou umístěné v Historické bu-
dově Národního muzea, ze které se odstěhovaly všechny depozitáře a kanceláře zaměstnanců, ale také 
v Nové budově (budova bývalého Federálního shromáždění architekta K. Pragera). Obě budovy budou 
propojené v jeden komplex podzemním tunelem. V pravé části Historické budovy budou prezentovány 
přírodovědecké výstavy, v její levé části historické výstavy. V Nové budově se návštěvníci mohou těšit na 
Dětské muzeum a expozici Dějiny 20 století.

Zadavatel očekává, že v prvním roce po otevření navštíví výstavní expozice na milion návštěvníků.  
Pro nezapomenutelný zážitek návštěvníků a kvalitní prezentaci kurátorských výstav je jejich atraktivní  
a funkční grafické řešení zásadní. Předpokládáme, že výstavní expozice budou veřejnosti přístupné dal-
ších 10 i více let. V tomto zadávacím řízení bychom rádi našli nejen dodavatele pro návrh právě takových 
řešení pro každou expozici, ale také partnery pro dlouhodobou spolupráci.

Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a § 134 ZZVZ (dále jen 
„Rámcová dohoda“) na grafické služby a úkony, jejichž předmětem bude zpracování grafiky nových expozic 
Národního muzea dle témat navržených a zpracovaných zadavatelem (dále jen „grafické služby“). Rámcová 
dohoda bude uzavřena vždy samostatně pro každou z dílčích částí veřejné zakázky uvedených v bodu 2.3 
této zadávací dokumentace, a to vždy s jedním vybraným dodavatelem, který se umístil na prvním místě dle 
pořadí hodnocení nabídek. Jednotlivé rámcové dohody budou uzavřeny na dobu do 30. 6. 2020.

2.2. Zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové dohody

Na základě uzavřené Rámcové dohody bude zadavatel jejímu účastníku (vybranému dodavateli pro tu kterou 
část veřejné zakázky) 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 je uveden v bodu 3.5 této zadávací dokumentace.

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 této zadávací dokumentace – Závazném návrhu  
Rámcové dohody.

2.3. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na níže uvedených 5 částí (s uvedením plochy expozic):

Část 1  – Příroda, Zázraky evoluce (2 750 m²)

Část 2 – Dějiny (1 338 m²)

Část 3 – Dějiny 20. století (1 039 m²)

Část 4 – Klenotnice a Mincovní kabinet (555 m²)

Část 5 – Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti (1644 m²)

Účastník zadávacího řízení má právo podat nabídku do jedné, několika či do všech částí veřejné zakázky.

Popis expozic je uveden v podobě stručných anotací či podrobnějších libret, které jsou obsaženy v příloze  
č. 4 této zadávací dokumentace.

Podoba grafických návrhů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky 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. Architektonické studie a vizualizace jednotlivých 
expozic najdete v příloze č. 5 této zadávací dokumentace.
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3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ INFORMACE

3.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (shodně pro veškeré její části):

3.2. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatelů, kteří budou na základě uzavřené Rámcové  
dohody provádět grafické služby.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřených Rámcových dohod s vybranými 
dodavateli pro části 1–5 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 materiálů muzejní pedagogiky:

 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)

 grafický manuál expozice: pravidla pro grafické řešení expozice

 definice barev, fontů, práci s různými úrovněmi textů

c) Návrh merchandisingu:

 pohlednice

 placky

 2 předměty dle vlastního výběru dodavatele

d) Grafické zpracování výstavní publikace

 katalog v české a anglické jazykové verzi v rozsahu cca 80 stran

 průvodce výstavou

3.3. 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.

CPV

79822500-7

POPIS

Služby v oblasti grafického designu
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Uzavření (podpis) Rámcové dohody listopad 2018

Předání architektonické studie – celky „Příroda“, „Zázraky evoluce“, listopad 2018

Zpracovávání dokumentace pro realizaci interiéru – celky „Příroda“, 
„Zázraky evoluce“

září - prosinec 2018

Předání architektonické studie – celky „Dějiny“, „ Lidé: Člověk,
společnost a kultura v minulosti “, „ Klenotnice a Mincovní kabinet “,
„Dějiny 20. století“

Zpracovávání dokumentace pro realizaci interiéru – celky „Dějiny“,
„ Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti “, „ Klenotnice  
a Mincovní kabinet “, „Dějiny 20. století“

listopad 2018

říjen 2018 - leden/únor 2019

3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4.250.000 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota pro jednotlivé dílčí části veřejné zakázky je následující, a to včetně odměn dle 
kapitoly 15 této zadávací dokumentace:

 Část 1  –  1.550.000 Kč bez DPH

 Část 2 – 780.000 Kč bez DPH

 Část 3 – 620.000 Kč bez DPH

 Část 4 – 350.000 Kč bez DPH

 Část 5 – 950.000 Kč bez DPH

Uvedené hodnoty jsou pouze předpokládané. V praxi se bude cena zakázky odvíjet od skutečně odpra-
covaných a vykázaných hodin a od ceny za hodinu práce, kterou účastnicí v zadávacím řízení nabídnou  
v podobě Cenové nabídky.

Součástí odměny pro jednotlivé dílčí části jsou případné náklady za pořízené fonty. Pokud vítěz tedy 
pracuje ve svém návrhu s písmy, které pořídil za úplatu, je tento náklad na jeho straně stejně jako jakéko-
liv jiné náklady, které pro plnění předmětu veřejné zakázky vynaloží.

4.1. Doba plnění veřejné zakázky

Každá Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu do 30. 6. 2020. Předpoklad zahájení grafických služeb dle 
bodu 3.2. této zadávací dokumentace je bezprostředně po uzavření Rámcové dohody.

Zadavatel uvádí, že předpokládaná doba plnění předmětu Rámcové dohody pro jednotlivé části veřejné 
zakázky 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 níže uvedeném předpokládaném věcném a časovém harmono-
gramu konečné a mohou se měnit.

Předpokládaný věcný a časový harmonogram

Realizace instalace jednotlivých expozic

Realizace celků „Příroda“, „ Zázraky evoluce “, „Dějiny 20. století“ 1. 2. 2019 – 30. 11. 2019

Realizace celků „Dějiny“, „ Lidé: Člověk, společnost a kultura
v minulosti “, „ Klenotnice a Mincovní kabinet “

1. 6. 2019 – 1. 1. 2020
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4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění všech částí 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 .

4. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY



5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Zadavatel požaduje dle § 73 ZZVZ po účastnících zadávacího řízení předložení dokladů a informací k proká-
zání splnění kvalifikace. Níže uvedené požadavky se vztahují shodně na všechny části veřejné zakázky.

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).

5.2. Forma prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel v rámci nabídky předkládá k prokázání kvalifikace čestné prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu  
č. 3 této zadávací dokumentace. Pokud dodavatele zastupuje zmocněnec na základě plné moci, musí být  
v nabídce předložena plná moc zmocněnce. 

Dodavatel může k prokázání konkrétních kritérií kvalifikace v rámci nabídky předložit i zadavatelem vyžadované  
doklady uvedené v článku 5A a 5B této zadávací dokumentace. V takovém případě je účastník dle svého uvá-
žení oprávněn doklady předložit ve formě prosté kopie nebo originály či ověřené kopie dokladů.

Před uzavřením rámcové dohody si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů 
nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Vybraného doda-
vatele, který na výzvu zadavatele nepředloží doklady zadavatel může vyloučit ze zadávacího řízení.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že obstarání některých dokladů od příslušných orgánů státní správy 
může trvat i delší dobu. Zadavatel proto důrazně doporučuje o vystavení potřebných potvrzení příslušné 
orgány státní správy požádat s předstihem, nikoliv až po obdržení oznámení o výběru dodavatele.  
V opačném případě nemusí být vybraný dodavatel schopen potřebné doklady předložit ve stanovené 
lhůtě a vystavuje se tak riziku vyloučení ze zadávacího řízení.

Další podrobnosti ohledně prokazování kvalifikace upravuje ZZVZ zejména v ust. § 73 a násl.
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5A) POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELŮ

Ohledně způsobu prokazování kvalifikace platí výše uvedená ustanovení zadávací dokumentace. Dodavatel 
může v rámci nabídky předložit k prokázání kvalifikace pouze čestné prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 
této zadávací dokumentace. Dodavatel však může k prokázání konkrétních kritérií kvalifikace v rámci nabídky 
předložit i přímo zadavatelem níže vyžadované doklady. Před uzavřením rámcové dohody si zadavatel od 
vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již 
nebyly v zadávacím řízení předloženy. 

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 zadávací-
ho 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.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň i každý člen   
statutárního orgánu.¹

¹  I. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku uvedenou shora v odstavci 5A) pod písm. a) této zadávací dokumentace 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí podmínku uvedenou shora v odstavci 5A) pod písm. a) této zadávací dokumentace splňovat
 a.   tato právnická osoba,
 b.   každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 c.   osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
 II. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
 a.   zahraniční právnické osoby, musí podmínku uvedenou shora v odstavci 5A) pod písm. a) této zadávací dokumentace
 splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 b.   české právnické osoby, musí podmínku uvedenou shora v odstavci 5A) pod písm. a) této zadávací dokumentace splňovat   
 osoby uvedené v odstavci I. a vedoucí pobočky závodu.
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Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. Výpis si opatří dodavatel, např. osobně na kontaktních 
místech Czech POINT nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na www.gov.cz. 

b) Způsobilým není dodavatel, který má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachy-
cen 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. Potvrzení si opatří si dodavatel na příslušném finančním úřadě. Vzor čestného prohlá-
šení je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vyřízení požadavku na příslušném finančním úřadě může trvat 
delší dobu a doporučuje o potvrzení požádat s výrazným předstihem.

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. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této zadávací 
dokumentace.

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. Potvrzení si 
opatří dodavatel na příslušném pracovišti okresní správy sociálního zabezpečení nebo elektronicky na  
https://eportal.cssz.cz/.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vyřízení požadavku na příslušné úřadě správy sociálního
zabezpečení může trvat delší dobu a doporučuje o potvrzení požádat s výrazným předstihem.

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. Výpis si opatří dodavatel např. osobně na rejstříkovém soudu 
nebo elektronicky na www.justice.cz. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

5B) POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROFESNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELŮ

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. Výpis si opatří dodavatel např. osobně na rejstříkovém soudu nebo elektronicky  
na www.justice.cz.
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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). Nabídkovou cenu je třeba uvést do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace – Krycí list.

Účastník stanoví nabídkovou cenu za grafické služby uvedené v bodu 3.2 zadávací dokumentace, shodně 
pro všechny části veřejné zakázky, jako hodinovou sazbu za jednu hodinu (60 minut činnosti) poskytování 
grafických služeb. Ta představuje jednotnou hodinovou sazbu (za práce art direktora i DTP pracovníka).

Zadavatelem předpokládaný počet hodin grafických služeb je stanoven po dobu trvání Rámcové dohody 
pro jednotlivé části veřejné zakázky takto:

Část 1 – 1600 hod.

Část 2 – 830 hod.

Část 3 – 670 hod.

Část 4 – 400 hod.

Část 5 – 1000 hod.

Uvedené počty hodin jsou pouze předpokládané. V praxi se bude počet hodin odvíjet od reálné potřeby  
a časové náročnosti prací. Cena zakázky odvíjet od skutečně odpracovaných a vykázaných hodin a od 
ceny za hodinu práce, kterou soutěžící v soutěži podávají v podobě Cenové nabídky.

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.

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 stano-
vení mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li tato v jeho nabídce identifikována. Žádost o zdůvodnění mi-
mořádně 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.
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7. NÁVRH RÁMCOVÉ DOHODY, OBCHODNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ  
PODMÍNKY

Dodavatel je povinen v nabídce předložit na každou část veřejné zakázky, na kterou nabídku podává, 
jediný návrh Rámcové dohody, a to vždy na celý předmět plnění tak, jak je vymezen pro tu kterou část 
veřejné zakázky. K tomuto účelu je povinen využít Závazný návrh Rámcové dohody, který tvoří přílohu  
č. 2 této zadávací dokumentace, kterou vyplní, podepíše a předloží zadavateli jako součást nabídky.

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 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 účast-
níka (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 přílohuč. 2 této 
zadávací dokumentace.
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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. 1 Závazného návrhu Rámcové dohody), kterým mohou být např. spoluautoři návrhu, 
pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodava-
telů 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 procentuální-
ho (%) 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. 1 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. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

9.1. 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 následují-
cím způsobem:

Předmětem hodnocení bude Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH a dále Kvalita 
nabízeného řešení.

Pořadové 
číslo kritéria

Dílčí kritérium hodnocení váha v %

1. Nabídková cena 30

2.

Kvalita nabízeného řešení

Subkritérium váha v %

25

25

25

25

Kreativita nabízeného řešení

Profesionalita nabízeného řešení

Proveditelnost nabízeného řešení

Komplexnost nabízeného řešení

70
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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 považová-
na nabídka s nižší nabídkovou cenou. Váha tohoto kritéria činí 30 %.

Kvalita nabízeného řešení

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita nabízeného řešení“ bude zadavatel hodnotit zpracování
účastníkem předloženého návrhu grafického řešení. Váha tohoto kritéria činí 70 %.



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 prezen-
tovaných 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 grafické-
ho 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.
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Pro účely hodnocení zpracuje účastník návrh grafického řešení ve formátu  
A3 v následujícím rozsahu:

Část 1 - 5
 – Návrh grafického konceptu řešení expozice

 – Vizualizace grafického řešení v expozici (vizualizace dílčích částí expozic v příloze č. 5)

 – Návrh výstavního textového panelu vč. fotografií dvojjazyčně (místo angličtiny uvést slepý text,   
    textové zadání v příloze č. 7 této zadávací dokumentace)

 – Návrh dvojjazyčné popisky k exponátům expozice (místo angličtiny uvést slepý text, textové
    zadání v příloze č. 7 této zadávací dokumentace)

 – Návrh obálky a ukázky dvoustrany publikace (textové zadání v příloze č. 7 této zadávací
    dokumentace) – jde o ideový návrh, obálku a formát publikace bude nutné přizpůsobit pravidlům  
    ediční řady, které budou stanovené v době realizace zakázek.

Součástí grafického návrhu bude slovní popis zvoleného grafického přístupu/řešení autora. Kromě  
tištěné podoby požaduje zadavatel předložení návrhu grafického řešení též v elektronické podobě  
na CD/DVD/flash disku.

Předložený návrh grafického řešení účastníka zadávacího řízení bude hodnocen dle následujících subkri-
térií. Konkrétní podrobnosti postupu hodnocení jsou uvedeny v příloze č. 8 této zadávací dokumentace.

!
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10. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

11. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

12. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1. Pokyny pro zpracování nabídky

Účastník podává nabídku v elektronické podobě, a to vyjma návrhu grafického řešení, které podává 
současně v elektronické i listinné podobě. Rozhodný pro hodnocení nabídek je přitom návrh grafického 
řešení podaný v listinné podobě.

Účastník může podat pouze jednu nabídku, a to dle svého uvážení nabídku na jednu část veřejné zakáz-
ky, nabídku na více částí veřejné zakázky nebo i nabídku na všechny části veřejné zakázky. 

V případě, že účastník podá nabídku na více částí veřejné zakázky, zpracuje a odevzdá návrh grafického 
řešení v listinné podobě ve formátu A3 v rozsahu uvedeném v kapitole 8 pro každou část veřejné zakáz-
ky. Pro každou část podává také samostatný návrh rámcové dohody.

Části nabídky zpracované v listinné podobě dodavatel podává v 1 vyhotovení. Nabídky budou řádně čitelné, 
bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou kontinu-
ální 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.

Každý účastník je povinen předložit návrh Smlouvy rovněž 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.

11.1. 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.

11.2. 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.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, včetně 
přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele na profilu zadavatele dle kapitoly 11 této zadávací 
dokumentace. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, 
a to písemnou formou nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zada-
vatel 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 diskrimi-
nace 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.
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13. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

Účastník je oprávněn v zadávacím řízení podat nabídku do jedné, více či všech částí veřejné zakázky. 
Každý účastník však může v souladu s § 107 odst. 3 ZZVZ podat pro každou část veřejné zakázky pouze 
jednu nabídku.

Nabídky se podávají v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje na adrese  
profilu zadavatele v NEN: Národní elektronický nástroj v souladu s § 211 ZZVZ. Profil zadavatele je do-
stupný na adrese https://nen.nipez.cz/profil/NM. Grafická část nabídky se kromě elektronické podoby 
podává také v listinné formě.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office 
(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zajistit si sa-
mostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek. Kontaktní údaje na podporu 
elektronického nástroje jsou dostupné prostřednictvím profilu zadavatele.

Zadavatel uvádí další informace k podání nabídek v elektronické podobě:

 a) pro podání nabídek v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj dostupný  
 na profilu zadavatele, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „manuály“ v zápatí)  
 a kontakty na uživatelskou podporu;

 b) dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji  
 NEN, k registraci je potřeba elektronický podpis (certifikát), který lze získat u tří autorizovaných poskyto- 
 vatelů: PostSignum, První certifikační autorita, Eidentity. 

 c) zadavatel v souladu s § 211 odst. 4 ZZVZ uvádí, že veřejný klíč k zašifrování a kódování nabídky je sou- 
 částí tohoto zadávacího řízení a je uveřejněn spolu se zadávací dokumentací. 

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje zohled-
nit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídek tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání 
nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

Pokyny pro zpracování elektronických nabídek:

 krycí list nabídky, závazný vzor Rámcové dohody vč. seznamu poddodavatelů a dokumenty k prokázání  
 kvalifikace nebo čestné prohlášení vyplníte, podepíšete oprávněnou osobou, orazítkujete (máte-li razítko)  
 a nascanujete - poté nahrajete scany dokumentů v PDF do elektronického systému,

 grafickou část nabídky nahrajete do elektronického systému ve formátu PDF bez podpisu.

Grafické návrhy se podávají v elektronické podobě a současně vždy také v listinné podobě podle usta-
novení §211, odst. 3 písm. c) ZZVZ. Části nabídky obsahující grafické návrhy v listinné podobě se podávají 
v uzavřené obálce, kterou:

 označíte nápisem: „Grafické řešení výstav Národního muzea – nabídka - neotvírat“ a dále uvedením části  
 veřejné zakázky (1–5), na kterou je nabídka podávána. 

Pokud účastník podává nabídky do většího počtu dílčích částí veřejné zakázky, předkládá pro každou 
část grafické návrhy v samostatné řádně označené obálce.  
Všechny tyto řádně označené dílčí obálky se podávají společně v jedné uzavřené větší obálce, kterou:

 označíte nápisem: „Grafické řešení výstav Národního muzea – nabídka - neotvírat“ a dále uvedením   
 části veřejné zakázky (1–5), na kterou je nabídka podávána.

 opatříte na uzavřeních razítkem či podpisem účastníka, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního orgánu  
 účastníka (nebo jiné oprávněné osoby), je-li účastník právnickou osobou, 

 uvedete adresu, na niž je dodavatel k zastižení.  

Nabídka musí být podepsána v souladu s obecnými právními předpisy.

Nabídka musí obsahovat návrh Rámcového dohody.
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Účastník je povinen podat listinnou část nabídky osobně na níže uvedené adrese v pracovní dny v době 
od 8:00 do 13:00 hod. nebo zaslat poštou na adresu zadavatele: 

Národní muzeum
Podatelna 1. Patro č. dv. 119 
Vinohradská 1
115 79 Praha 1

Za včasné doručení zodpovídá účastník a k opožděně doručené nabídce není zadavatel ze zákona 
oprávněn přihlížet.

Lhůta pro podání nabídek: 
Datum: 20. 11. 2018 do 13:00

14. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s listinnými nabídkami bude zahájeno 15 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek (13:15) 
v sídle zadavatele, tj. na adrese Vinohradská 1, 115 79 Praha 1 (účastníci se hlásí na vrátnici).

Otevírání elektronických nabídek probíhá v souladu s ust. § 109 ZZVZ bez přítomnosti účastníků.

15. ZADÁVACÍ LHŮTA

16. ODMĚNY

Zadavatel pro účely tohoto zadávacího řízení nestanoví zadávací lhůtu.

V případě úspěchu v zadávacím řízení bude účastníku, jehož nabídka se umístila na 1., 2. a 3. místě dle 
výsledku hodnocení, vyplacena odměna dle následujícího seznamu:

Část 1 Příroda, zázraky evoluce (2750 m2)

- 1. místo: 50.000 Kč

- 2. místo: 30.000 Kč

- 3. místo: 20.000 Kč

Část 3 Dějiny 20. století (1039 m2)

- 1. místo: 50.000 Kč

- 2. místo: 30.000 Kč

- 3. místo: 20.000 Kč

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

- 1. místo: 50.000 Kč

- 2. místo: 30.000 Kč

- 3. místo: 20.000 Kč

Ostatním účastníkům nebude odměna vyplacena.

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. V případě zrušení zadáva-
cího řízení po odevzdání návrhů, budou v každé části zakázky vyplaceny následující odměny: 1. místo 50.000 
Kč, 2. místo 30.000 Kč, 3. místo 20.000 Kč.

!
Část 2 Dějiny (1338 m2)

- 1. místo: 50.000 Kč

- 2. místo: 30.000 Kč

- 3. místo: 20.000 Kč 

Část 4 Klenotnice a Mincovní kabinet (555 m2)

- 1. místo: 50.000 Kč

- 2. místo: 30.000 Kč

- 3. místo: 20.000 Kč
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17. 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 ověře-
ných kopií dokladů o kvalifikaci).

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí podle § 122 odst. 4 ZZVZ údaje o jeho skuteč-
ném 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 skuteč-
ných 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

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.
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18. DALŠÍ POŽADAVKY A POKYNY ZADAVATELE

18.1.     Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky (lze podat jen jednu nabídku).

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.    Účastník je oprávněn v rámci nabídky podat pouze takový grafický návrh, který je výsledkem jeho vlastní 
tvůrčí činnosti, případně tvůrčí činnosti kolektivu autorů, kteří s užitím návrhu pro účel tohoto zadávacího řízení 
souhlasí. Účastník garantuje, že vytvořením předloženého grafického návrhu a jeho užitím pro účel zadávacího 
řízení nezasáhl neoprávněně do jakýchkoli práv třetích osob, zejména do práv autorských a práv souvisejících  
s právem autorským ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Odesláním 
nabídky účastník prohlašuje, že je oprávněn vykonávat veškerá práva související se zhotovením a užitím díla. 
Použití cizího písma v autorově návrhu, které je dovoleno za podmínky uvedení autora písma a informace  
o licenčních podmínkách jeho případného využití. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení odpoví-
dá účastník za veškerou újmu, která by tím zadavateli nebo organizátorovi vznikla.

18.4.    Zadavatel i organizátor se zavazují, že nezneužijí žádný z návrhů, ani jeho části. Účastník je srozuměn s tím, 
že zaslaný grafický návrh a jméno autora mohou být zadavatelem (NM) i organizátorem (CZECHDESIGN.CZ) 
zveřejněny a dále užity k účelům výstavním, zpravodajským, archivním a propagačním, a to odpovídajícími způ-
soby užití, včetně sdělování prostřednictvím internetu. Toto oprávnění se uděluje jako opravňující, bezúplatné, 
bez časového, místního, technologického a množstevního omezení, není-li mezi účastníky a zadavatelem sjed-
náno jinak. Návrh může být zadavatelem i organizátorem dále poskytnut a ke stejným účelům užit třetí osobou.

18.5.    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.

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

18.7.     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.

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

18.9.    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.

18.10.  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.

18.11.    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 zada-
vatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek  
s možným následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

18.12.   Vybraného dodavatele, který se zadavatelem neuzavře bez zbytečného odkladu smlouvu v souladu  
s § 124 ZZVZ, může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.

18.13.   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 doda-
vatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření 
smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

18.14.   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.

18.15.   Zadavatel rovněž upozorňuje, že veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení 
bude probíhat výhradně písemně v českém jazyce, a to za podmínek § 211 ZZVZ zásadně elektronicky. Jinou 
formu ani jazyk zadavatel nepřipouští.
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19. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 2 Závazný návrh Rámcové dohody pro části 1–5 veřejné zakázky 

Příloha č. 3 Vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace

Příloha č. 4 Stručné anotace k jednotlivým expozičním celkům 

Příloha č. 5 Libreta k jednotlivým expozičním celkům

Příloha č. 6 Vizualizace dílčích částí expozic

Příloha č. 7 Textové zadání pro výstavní panely, pro popisky a textové zadání pro publikaci

Příloha č. 8 Metoda hodnocení nabídek

V Praze dne

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.,
generální ředitel Národního muzea


