
CHECKLIST PRO PODÁNÍ NÁVRHU
Výběrové řízení na grafické řešení výstav Národního muzea
Deadline soutěže: úterý 20. 11. 2018 do 13:00 
Do této doby musí být odevzdány materiály elektronicky a část z nich i v listinné formě.

Pro podání návrhu postupujte podle následujících kroků:

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ
 Zařiďte si elektronický podpis (certifikát), pokud ho již nevlastníte. Nejjednodušší cesta je přes  
 PostSignum, kde vyplníte potřebné dokumenty a pak s nimi dojdete na pobočku České pošty se službou  
 CzechPoint.

 Registrujte se jako dodavatel v systému NEN (registrace vpravo nahoře) pokud již nejste registrováni.   
 K registraci budete potřebovat scan dokladu o podnikání (výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský  
 list) a elektronický podpis (certifikát).

 Na profilu Národního muzea v systému NEN podejte svoji nabídku, která bude obsahovat tyto dokumenty:

   krycí list nabídky (příloha č. 1) - doplňte, vytiskněte, podepište, nascanujte a nahrajte scan do  
   systému

   rámcová dohoda (příloha č. 2) - prostudujte, doplňte údaje do žlutě označených polí,  
   vytiskněte, podepište, nascanujte a nahrajte do systému

     pokud odevzdáváte návrhy na více výstav (částí), odevzdejte pro každou výstavu jednu  
     rámcovou dohodu (se správným označením části zakázky)

   rámcová dohoda bude obsahovat také doplněnou přílohu č. 1 - Seznam poddodavatelů  
   zhotovitele - vyplňte, vytisknete, podepište, nascanujte a nahrajte do systému jako součást   
   rámcové dohody

   Platí v případě, pokud pro plnění veřejné zakázky oslovíte například ilustrátora, který pro váš   
   návrh vytvoří ilustraci, nebo typografa, který vytvoří speciální písmo, ale autorem celého návrhu  
   jste Vy. Dalším příkladem je DTP grafik, který bude zpracovávat váš návrh a podobné případy.  
   Pakliže žádného poddodavatele neoslovíte, přílohu přiložte s proškrtnutými kolonkami nebo  
   prázdnou. Když se rozhodnete poddodavatele oslovit až v průběhu plnění, bude třeba si ho  
   schválit se zadavatelem.

   dokumenty pro prokázání kvalifikace nebo čestné prohlášení (příloha č. 3)

   Pro prokázání kvalifikace je potřeba výpis z Rejstříku trestů, potvrzení Finančního úřadu,  
   potvrzení od Správy sociálního zabezpečení a výpis z obchodního rejstříku. Obstarání těchto  
   dokumentů je časově náročné, proto ho nepožadujeme nutně odevzdat v soutěži. Pro účely  
   soutěžního návrhu postačí odevzdat formulář čestného prohlášení. Ostatní dokumenty budou  
   vyžadovány až od vítězů všech kategorií před podpisem smlouvy, proto doporučujeme řešit je  
   s předstihem ještě než budou oznámeny výsledky soutěže.

   Pokud zastupuje účastníka zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem 
    Rámcové dohody předložena platná Plná moc – pro plnou moc není formulář, pakliže jí potře- 
   bujete, vytvořte jí sami a podepište, není potřeba notářského ověření. Pokud není potřeba, tuto  
   přílohu nepřikládejte.

   kompletní grafická část nabídky ve formátu pdf (její části jsou vyjmenovány níže).

     pokud odevzdáváte návrhy na více výstav (částí), odevzdejte pro každou výstavu jednu  
     kompletní grafickou část
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http://www.postsignum.cz/postup_pro_ziskani_certifikatu.html
https://nen.nipez.cz/
https://nen.nipez.cz/profil/NM


LISTINNÉ PODÁNÍ
Ve vytištěné formě odevzdáváte následující části nabídky: 

Grafická část (vytištěno na formát A3):

   návrh grafického konceptu řešení expozice

   vizualizace grafického řešení v expozici

   návrh výstavního textového panelu vč. fotografií dvojjazyčně (místo angličtiny uvést slepý text,  
   textové zadání v příloze č. 7)

   návrh dvojjazyčné popisky k exponátům expozice (místo angličtiny uvést slepý text, textové   
   zadání v příloze č. 7)

   návrh obálky a ukázky dvoustrany publikace (textové zadání v příloze č 7)

   slovní popis zvoleného grafického přístupu/řešení autora (formát A4)

 CD/DVD/flash disk - nahrajte kompletní nabídku (grafickou i administrativní část). Účastník předloží nabídku  
 vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD/DVD/flash disku; informace na těchto nosičích mají  
 pouze informativní povahu. Každý účastník předloží celou nabídku v elektronické podobě ve formátu sou- 
 borů, které je možné otevřít v běžně dostupném bezplatném software, ideálně sken ve formátu pdf.  
 Smlouvu s přílohami účastník předloží současně také ještě v editovatelném formátu např. Word (doc/docx).
 Vlastní grafický návrh účastník předloží současně také ještě v libovolném vhodném formátu.

 OBÁLKA - 1 NÁVRH
 Pokud odevzdáváte návrh pouze na jednu výstavu, grafickou část společně s CD/DVD/flash diskem ode - 
 vzdejte v neprůhledné zalepené obálce, kterou takto upravíte:

   označíte nápisem: „Grafické řešení výstav Národního muzea – nabídka - neotvírat“ a dále uveďte  
   část/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.

 OBÁLKA - VÍCE NÁVRHŮ
 Pokud odevzdáváte návrh na více výstav, grafickou část společně s CD/DVD/flash diskem ke každé výstavě  
 vložte do samostatné neprůhledné zalepené obálky.  
 Obálku nadepište „Grafické řešení výstav Národního muzea – nabídka - neotvírat“ a dále uveďte část veřej- 
 né zakázky (1–5), na kterou je nabídka podávána.

 Všechny tyto obálky (2 - 5 dle toho na kolik výstav návrh podáváte) vložte do jedné velké neprůhledné   
 zalepené obálky, kterou upravíte viz výše.

 OBÁLKU ODEVZDEJTE 
 Na adresu Národní muzeum, Podatelna 1. Patro, č. dv. 119, Vinohradská 1, 115 79 Praha 1, v úředních hodinách:
 Po – Čt: 7.45 – 15.00 (polední přestávka 11.30 – 12.00)
 Pá: 7.45 – 14.00 (polední přestávka 11.30 – 12.00)
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