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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY 

 

zadávané dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,   

ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon“), a v souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 5 téhož  

 

Název veřejné zakázky: 

 

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD 

pro potřeby informační kampaně v  oblasti propagování práv 

dětí v  České republice  

 
 
Zadavatel se sídlem :    DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s. 

IČ: 228 422 50 

sídlem Hřímalého 631/4, 301 00 Plzeň 

   

Právní forma zadavatele :  zapsaný spolek 

 

Ředitel:    Mgr. Romana Svobodová 

 

Způsob zadání :         veřejná zakázka malého rozsahu na služby  

 

Profil zadavatele:   www.domus-cpr.cz 

 

 

 

Veřejná zakázka je financována z projektu FM EHP 2009 – 2014, reg.  č. MGS/B3/2014 
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Identifikace zadavatele 

1.1. Název zadavatele: DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s.  

1.2. Adresa sídla: Hřímalého 631/4, 301 00 Plzeň 

1.3. Adresa pro doručování nabídek: Černická 887/9, 301 00 Plzeň 

1.4. IČO:  22842250 

1.5. Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Romana Svobodová 

1.6. Kontakty:  

E-mail: romanasvobodova@domus-cpr.cz 

Telefon:  +420 733 733 061 

1. Vymezení předmětu plnění a požadavků zadavatele 

2.1. Název zakázky:  Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro 

potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice 
 

2.2. Druh zakázky: Služba 
 

1.3.  Hlavní místo plnění: Plzeň 
 

1.4.  Klasifikace předmětu veřejné zakázky na službu 

CPV 92111210-7 Výroba reklamních filmů 

CPV 92111100-3 Výroba vzdělávacích filmů a videa  

CPV 92112000-9 Služby související s výrobou filmů a videa 
 

1.5.  Stručný popis zakázky:  
 

Vytvoření 8 krátkých animovaných filmů s charakterem příběhu (cca 5 minut) na základě 

práce dětí pod vedením odborných a uměleckých lektorů s tématikou vnímání, resp. 

porušování dětských práv v konkrétně specifikovaných oblastech, s doprovodným 

odborným komentářem, a následně vytvořením kompilačního DVD všech animovaných 

filmů (500 výlisků) pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí. 

Zakázka je financována z projektu FM EHP projektu FM EHP 2009 – 2014, reg. č. projektu 

MGS/B3/2014 

 

1.6.  Specifikace požadované služby: 
 

Vytvoření 8 animovaných 2D krátkých filmů (v délce cca 5 minut) na základě práce s 

dětmi pod vedením odborných a uměleckých lektorů s tématikou vnímání dětských práv 

pro účely informační kampaně.  Filmy budou mít charakter příběhu s tématikou vnímání, 

uplatňování, resp. porušování dětských práv povinně v těchto oblastech: diskriminace 

dítěte, zájem a blaho dítěte „nade vše“, právo dítěte na rodinu vlastní či náhradní a jeho 

právo být v kontaktu s oběma rodiči, právo na informace, právo dětí na zapojení do 

rozhodovacích procesů, právo na ochranu jejich soukromí a právo na vzdělání (tj. články 

mailto:romanasvobodova@domus-cpr.cz
http://cpv.strategiabiznesu.pl/pl/92111210-7/
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2, 3, 9, 16, 20, 28 Úmluvy o právech dítěte) Témata práv se mohou prolínat, ale žádné 

nesmí chybět. Animované filmy budou mít mluvené odborné komentáře (text zajistí 

Objednatel), budou opatřeny titulky, ozvučením a grafickým a barevným dotvořením. 

Následně Poskytovatel vytvoří kompilační DVD všech animovaných filmů, s celou 

postprodukcí, a zajistí lis 500 kusů tohoto DVD.  DVD budou opatřeny obalem s vloženým 

popiskem obsahu DVD 

 

Vlastní tvorba dětí (nejméně 20 dětí v různém věku 6 – 18 let, proporcionálně dívky a 

chlapci, zapojení dětí se zdravotním a sociálním hendikepem je žádoucí) musí být 

doložena prezenční listinou a ilustračními fotografiemi z každého setkání. Tvůrčí dílny 

musejí být vedeny vždy nejméně dvěma lektory s patřičným uměleckým vzděláním nebo 

zkušenostmi s filmovou animací doložené jejich CV. Cílem je vnést do tvorby 

animovaných filmů autentickou dětskou zkušenost, využít motivů jejich kreseb, umožnit 

jim podílet se na vytvoření storyboardu apod. Výběr dětí zapojených do přípravy 

animovaných filmů podléhá předchozímu schválení zadavatelem. Minimální délka tvůrčí 

dílny je 60 hodin práce s dětmi. 

 

Dodavatel zajistí prostory pro práci s dětmi, či pronájem těchto prostor, hygienické a 

bezpečnostní podmínky odpovídají kritériím pro práci s dětmi, pedagogický dozor (lze 

nahradit např. lektorem s pedagogickým vzděláním či minimem), dopravu dětí na tvůrčí 

dílny (nebo proplacení jízdného), technické vybavení (vlastní či pronajaté) a služby 

spojené s komplexní výrobou animovaných filmů, tj. režii, dramaturgii, střih, animaci, 

kameru a následnou postprodukci, tj. úpravu barev, titulky, namluvení komentáře (voice 

over), ozvučení, hudební motiv. 

 

Dodavatel umožní průběžné monitorování postupu plnění zakázky v podobě předkládání 

tzv. denních prací (1krát týdně či po jiné dohodě), předloží ke schválení finální 

storyboardy a zaváže se k přepracování materiálu v případě, že nebude schválen 

zadavatelem v kterékoli fázi finalizace animovaného filmu. Podmínky, lhůty pro nápravu 

nedostatků včetně stanovení sankcí jsou součástí vzorové obchodní smlouvy. 

 

Poskytovatel je povinen se v rámci plnění předmětu smlouvy účastnit koordinačních 

schůzek se zástupci projektového týmu Objednatele za účelem kontroly průběžného 

plnění předmětu smlouvy a konzultací požadovaných výstupů se zadavatelem. Jednání se 

budou konat v sídle zadavatele. Koordinační schůzky budou v prvních dvou měsících 

plnění předmětu smlouvy probíhat 1x za týden, dále pak 1x za 14 dní dle potřeby (min. 1x 

za měsíc) či vždy na vyžádání zadavatele. 

 

Poskytovatel je povinen spolupracovat a podílet se na publicitě animovaných filmů a 

kompilačního DVD. 
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2.7. Plnění prostřednictvím subdodavatelů: 
 

Zadavatel umožňuje dílčí plnění prostřednictvím subdodavatele/ů. V případě dílčího 

plnění prostřednictvím subdodavatele/ů, musí být subdodavatel specifikován již 

v nabídce. Uchazeč musí zajistit, že uvedený subdodavatel danou zakázku skutečně 

zrealizuje, a doloží kvalifikaci subdodavatele a právního vztahu mezi dodavatelem a 

subdodavatelem – např. smlouvou o dílo, smlouvou o smlouvě budoucí, nebo profesním 

životopisem a čestným prohlášením aj.). 

 

2.8. Tato zakázka splňuje podmínky o VZMR dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou v souladu s § 18 odst. 5 

téhož zákona. 

 

2.9. Zadavatel nepřijímá variantní nabídky. Nabídky obsahující plnění nad rámec 

požadovaného v ZD jdou k tíži uchazeče a při posouzení a hodnocení k němu nebude 

přihlíženo.. 

 

2. Předpokládaná hodnota zakázky 

3.1. Celková předpokládaná hodnota zakázky s DPH:  890.560,- Kč  
 

3.2. Celková předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 736.000,-Kč 

3.3. Veřejná zakázka je financována z prostředků Malého grantového schématu 

programu CZ 04 Ohrožené děti a mládež FM EHP 2009-2014 pod registračním číslem 

MGS/B3/2014. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vzhledem k přiděleným finančním 

prostředkům je předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročitelná. 

3.4. Zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. Nabídková cena veřejné zakázky 

bude zahrnovat veškeré náklady související s předmětem plnění veřejné zakázky. Celková 

nabídková cena veřejné zakázky bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Uchazeč 

uvede celkovou nabídkovou cenu v členění: cena bez DPH, samostatně DPH, cena včetně 

DPH. Uchazeč, který je neplátcem DPH, uvede celkovou nabídkovou cenu pouze bez DPH. 

Uchazeč vyplní krycí list v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace s uvedením celkové 

nabídkové ceny s ohledem na výše uvedené. 

3.5. Zrušení zadávacího řízení: 
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 zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli do doby uzavření 

smlouvy, 

 pokud zadavatel uplatní právo na zrušení zadávacího řízení, nevzniká uchazečům 

vůči zadavateli jakýkoliv nárok, 

 případné zrušení zadávacího řízení oznámí zadavatel všem uchazečům a zrušení 

zdůvodní. 

3. Lhůta a místo pro podání nabídky 

4.1. Lhůta a místo pro podání nabídky: 10. 4. 2015 do 14:00 hodin. 

 Nabídky může uchazeč doručit poštou, kurýrní službou nebo osobně na níže 

uvedenou adresu oprávněné osoby. Černická 9, 301 00 Plzeň. Kancelář 4. patro. 

Pověřená osoba je Ing. Michaela Mrázková.  

 Poštou: Kontaktní adresa: Černická 887/9, 301 00 Plzeň 

 Provozní doba pro osobní podání: středa 8. 4. 2015 od 9:00 – 13:00 hodin a v pátek 

10. 4. 2015 od 12:00 – 14:00 hodin. Nejpozději však doručí uchazeč nabídku do konce 

lhůty pro podávání nabídek, což je dne 10. 4. 2015 do 14:00 hodin.  

Rozhodující je čas předání nabídky pověřené osobě, nikoliv její předání poště (kurýrní 

službě). 

 Otevírání obálek proběhne 10. 4. 2015 v 14:10 hodin v sídle zadavatele na adrese 

Černická 887/9,  301 00 Plzeň 

4. Místo plnění zakázky 

Místem plnění je Česká republika. Místem předání výstupů sídlo objednatele. Osobou 

oprávněnou k převzetí plnění je Mgr. Romana Svobodová. 

5. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

6.1. Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna na webových stránkách 

zadavatele www.domus-cpr.cz. 

6. 1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa plnění: 

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat pouze 

elektronicky (tj. e-mailem), nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena na 

adresu kontaktní osoby zadavatele: Mgr. Romana Svobodová, e-mail: 

romanasvobodova@domus-cpr.cz 

 

http://www.domus-cpr.cz/
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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou 

poskytnuty stejným způsobem, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace a 

uveřejněny na webových stránkách zadavatele, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode 

dne doručení žádosti dodavatele. 

 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k charakteru veřejné zakázky 

uskutečněna. 

6. Předpokládaný termín zahájení plnění 

Předpokládaný termín zahájení plnění 10. 4. 2015. 

7. Prokázání kvalifikačních předpokladů 

8.1. Kvalifikovaný dodavatel pro plnění veřejné zakázky je ten, který: 

a) splní základní kvalifikační předpoklady (viz čl. 8.4); 

b) splní profesní kvalifikační předpoklady (viz čl. 8.5); 

c) splní technické kvalifikační předpoklady (viz čl. 8.6) 

 

8.2. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 

zadavatelem v plném rozsahu, je splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 

prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se rozumí osoba, pomocí které má 

dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k 

plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 

 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) Čestné prohlášení o splnění základního kvalifikačního předpokladu subdodavatelem o 

skutečnosti, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 

zakázek 

b) Doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu subdodavatelem, a 

to výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné 

evidence, pokud je v ní zapsán 

b) Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či 

práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 

alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

 

8.3. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění 

kvalifikace, tj. výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
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obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

 

8.4. Způsob doložení základních kvalifikačních předpokladů:  

 

Základní kvalifikační předpoklady doloží uchazeč čestným prohlášením, jehož znění tvoří 

Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. 

 

8.5. Splnění profesních předpokladů doloží uchazeč prostou kopie výpisu z obchodního 

rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ne starší 90 dnů. 

 

8.6. Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů:  

 

8.6.1. Rozsah požadovaných informací a dokladů: 

Dodavatel předloží seznam nejméně 3 služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 

letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, které jsou svým obsahem relevantní 

k této veřejné zakázce. 

 

8.6.2. Seznam těchto služeb je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení 

v následující doporučené struktuře: 

- název objednatele, 

- název služby, 

- popis poskytovaných služeb, 

- celkový rozsah plnění (hodnota služby v Kč); u plnění zasahujících do budoucnosti 

uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni 

podání nabídky, budoucí plnění nebudou uznána. 

- doba realizace služeb, 

- ukázka z plnění služeb, pokud jsou veřejně přístupné 

K seznamu musí být přiloženy kopie osvědčení od objednatelů těchto služeb: 

 osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo plnění 

poskytnuto veřejnému zadavateli, či jinou osobou, pokud bylo plnění poskytnuto 

jinému než veřejnému zadavateli. 

8.6.3. Alespoň jedna z uvedených služeb musí být v minimální hodnotě 200.000,- Kč bez 

DPH. 

 

8.6.4. Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za 

poskytování příslušných služeb. 

 



 
 

8 
 

8.6.5. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: 
 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením 

strukturovaných profesních životopisů a dokladů o vzdělání osob, které se budou podílet 

na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené 

požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže 

vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. 

 

Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby: 

 jméno a příjmení, 

 nejvyšší dosažené vzdělání, 

 dosavadní praxe a zkušenosti v oboru předmětu veřejné zakázky,  

 přehled 3 nejdůležitějších projektů na realizaci srovnatelného typu služeb, na jejichž 

plnění se daná osoba podílela, včetně uvedení její pozice a odpovědností, 

 informace o poměru k dodavateli (zaměstnanec / subdodavatel / …) 

8.6.6. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, 

rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky: 

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky 

k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele: 

 

Řešitelský tým se bude skládat minimálně ze 4 členů, přičemž členové týmu musí 

splňovat minimálně tyto požadavky: 

 vedoucí týmu – min. 1 osoba prokáže minimálně 3 roky profesní praxe v oblasti řízení 

zakázek tvorby animovaných filmů; 

 alespoň 1 specialista řešitelského týmu prokáže minimálně 3 roky profesní praxe 

v oblasti tvorby animovaných filmů a minimálně SŠ vzdělání v grafické oblasti; 

 alespoň 1 specialista řešitelského týmu prokáže minimálně 3 roky profesní praxe 

v oblasti tvorby storyboardu, přípravy scénáře apod. a minimálně SŠ vzdělání 

v grafické/umělecké/mediální oblasti; 

 alespoň 1 specialista řešitelského týmu prokáže minimálně 3 roky profesní praxe 

v oblasti pedagogické činnosti v oblasti výuky uměleckým oborům. 

V případě předložení dokladů o vzdělání z českých univerzit v latině není vyžadován 

úřední překlad do českého jazyka.  

 

Zadavatel připouští, že jedna osoba (člen řešitelského týmu) může splňovat i více 

požadavků na kvalifikaci uvedených výše, celkový minimální počet členů realizačního 

týmu musí být alespoň 4 osoby, každá osoba však musí minimálně splňovat jednu z výše 

uvedených podmínek. 
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8.7. Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže splnění kvalifikace stanoveným způsobem, 

nebude jeho nabídka dále posuzována a hodnocena. Zadavatel má právo požadovat 

objasnění nebo doplnění kvalifikace. 

8.  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jiné požadavky zadavatele 

na plnění veřejné zakázky  

9.1.  Nabídka se předkládá v listinné podobě v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí 

být označena názvem zakázky, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele 

(uchazeče) včetně jeho adresy; obálka musí být na uzavření opatřena razítkem uchazeče, 

případně podpisem.  

9.2. Obálka s nabídkou musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být 

opatřena zřetelným nápisem: 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD          

pro potřeby informační kampaně v  oblasti propagování práv 

dětí v  České republice  

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT 

 

9.3. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části 

nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami. 

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

posouzení a hodnocení nabídek je vhodné, aby uchazeč předložil nabídku ve 2 

vyhotoveních (tj. 1 originál a 1 kopie). Za účelem odlišení originálu nabídky s originály 

úředních listin je nutné originál nabídky označit jako „Originál“ a ostatní výtisk jako 

„Kopie“. Za originál nabídky bude považována pouze listinná forma nabídky označená 

jako „ Originál“. V nabídce (ve vyhotovení nazvaném „Originál“) musí být dále vložen 

nosič s elektronickou podobou nabídky ve formátu .pdf (sken originálu včetně podpisů), 

návrh smlouvy i ve formátu *.doc/docx. 

9.5. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

9.6. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
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9.7. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou 

řadou a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci sešitím (ne kroužkovou vazbou). 

9.8. Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto 

článku zadávací dokumentace. Nabídka bude obsahovat titulní stranu, na které bude 

uveden název veřejné zakázky a označení „originál“ nebo „kopie“ a název (obchodní 

firma uchazeče a adresa uchazeče, na niž je možné zaslat vyrozumění. V případě podání 

společné nabídky pak budou na titulní straně uvedeni všichni dodavatelé podávající 

společnou nabídku. 

 

 Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). 

 Krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu uchazeč použije Přílohu č. 4 – Krycí list 

nabídky (vzor). 

 Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí hodlá dodavatel plnění veřejné zakázky 

uskutečnit, k čemuž uchazeč využije Přílohu č. 5 – Seznam subdodavatelů (vzor). 

 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, 

k čemuž uchazeč využije Přílohu č. 1 – Návrh smlouvy (vzor). V případě podání 

společné nabídky budou účastníky smlouvy se zadavatelem na straně uchazeče 

všichni dodavatelé podávající společnou nabídku. Uchazeč není oprávněn činit změny 

či doplnění vzorového návrhu smlouvy, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu 

povinnost doplnění (vynechaná či žlutě podbarvená místa). V případě nabídky 

podávané společně několika dodavateli je uchazeč oprávněn upravit návrh smlouvy 

nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost. Návrh smlouvy 

obsahuje též závazné platební a obchodní podmínky. 

 Návrh storyboardu a scénáře v rozsahu 2-3 minutového filmu na téma: právo dítěte 

na rodinu.  

 Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. 

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

zadavatelem požadované přílohy a dokumenty) 

 

9.9. Pojištění odpovědnosti za škodu. 

Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána 

jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena smlouva, pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě pokrývající předmět plnění veřejné zakázky s 

minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši min. 2.500.000 Kč vzhledem 

k tomu, že zadavatel realizuje veřejnou zakázku v rámci grantu FM EHP a úspěšná 

realizace předmětu veřejné zakázky zásadním způsobem podmiňuje čerpání této dotace. 

Pojistnou smlouvu či pojistný certifikát v originále či úředně ověřené kopii pak uchazeč, 

jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží nejpozději 2 dny před podpisem 

smlouvy. Pojistná smlouva či pojistný certifikát se musí vztahovat na pojištění 
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odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, s uvedenou výší pojistné 

částky pro tento druh pojištění, s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné 

zakázky. 

9.10. Zadávací lhůta:  

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná 

běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč 

svou nabídkou vázán.  

9.11. Dodavatel umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 

prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a 

to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  

9.  Hodnocení nabídek 

10.1. Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická 

výhodnost nabídky.  Předmětem hodnocení budou následující dílčí kritéria hodnocení: 

Dílčí hodnotící kritérium / Váha 

A. Nabídková cena / 60 % 

B. Modelový storyboard / 40 % 

 

A) Nabídková cena: 

V případě hodnocení nabídek podle kritéria „Nabídková cena“, které je číselně 

vyjádřitelné, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu dle vzorce: 

100 x        nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší cena (hodnota) 

                  cena (hodnota) hodnocené nabídky 

kde hodnocenou cenou je celková cena hodnocené nabídky bez DPH. 

Způsob zpracování nabídkové ceny viz kapitola 3 této zadávací dokumentace. 

 

B) Modelový storyboard a scénář: 

V případě hodnocení nabídek podle kritéria „Modelový storyboard“, které nelze vyjádřit 

číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a 

přiřadí nejvýhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové 

bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k 

nejvýhodnější nabídce. Bodové hodnocení každé nabídky bude určeno tímto vzorcem: 

100 x         hodnota hodnocené nabídky 

                  hodnota nejvýhodnější nabídky, tzn. nejvyšší hodnota 
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V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena obsahová, umělecká a technická úroveň 

návrhu řešení modelového storyboardu s tématikou problematiky ochrany práv dětí 

(konkrétně „Právo dětí na rodinu“) na základě těchto hledisek: 

 návrh storyboardu 2-3 minutového příběhu na základě kazuistiky uvedené v popisu 

projektu  (Příloha č. 6) s tématikou práva dítěte na rodinu a jeho věcná správnost; 

 umělecká úroveň grafického ztvárnění postav a celého příběhu (tj. originalita, 

autentičnost, neschematičnost příběhu, bez klišé apod.) a jeho pozitivní emocionální 

náboj ve smyslu dopadu na prožívání diváka;  
 

Lépe bude hodnocena ta nabídka, která: 

 návrh storyboardu a stručného scénáře příběhu na základě kazuistiky uvedené 

v Popisu projektu bude věcně správný a ztvární téma „Právo dětí na rodinu“ 

s potenciálem dosažení pozitivního vnímání ochrany dětských práv; 

 v návrhu grafického ztvárnění postav a pozadí příběhu inovativně vystihne 

emotivnost a významnost tematiky z hlediska dopadu na budoucnost života dětí.  

 

 

10.2. Celkové hodnocení: 

Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že bodová hodnocení nabídek 

dle dílčích kritérií vynásobí vždy váhou příslušného kritéria (Nabídková cena vahou 60 %, 

a Modelový storyboard vahou 40 %). Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro 

každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů, přičemž jako nejlepší bude 

vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty. 

10.  Požadavek na poskytnutí jistoty 

Zadavatel jistotu nepožaduje. 

11.  Náklady uchazeče spojené s podáním nabídky 

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný 

uchazeč. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu            

(a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím 

řízení. 

 

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: 

Příloha č. 1  Smlouva o výrobě animovaných filmů a kompilačního DVD  
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Příloha č. 2  Harmonogram realizace předmětu plnění 

Příloha č. 3  Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 4  Krycí list nabídky 

Příloha č. 5  Seznam subdodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky 

Příloha č.6      Popis projektu a kazuistika s tématikou práva dítěte na rodinu 

 

 

V Plzni dne  23. 3. 2015      

 

Mgr. Romana Svobodová 

          ředitelka  

 

                

 


