MIKROREGION ČESKÝ RÁJ
Sídlo: Vyskeř čp. 88, 512 64 Vyskeř
IČO: 69155950
Zadavatel MIKROREGION ČESKÝ RÁJ při respektování § 6 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, oznamuje všem, že je prováděn výběr
dodavatelů na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci:

„Propagace a koordinace cyklobusů 2018“
Jedná se o tyto služby (části veřejné zakázky)
1/Koordinace činností souvisejících s provozem cyklobusů
- projednání provozu cyklobusů se zástupci krajů Libereckého a Královéhradeckého ve
spolupráci s předsedkyní svazku,
- podání žádostí o individuální dotaci či žádost o účelový dar, příprava max. 30
veřejnoprávních či darovacích smluv,
- organizační a koordinační příprava v rozsahu 50 pracovních hodin a 350 km,
- distribuce vydané tištěné propagace v rozsahu 250 km,
- nespecifikované činnosti (určení výši hodinové sazby včetně nákladu na dopravné)
Požadovaný termín realizace: max. do 15.09.2018
zpracování závěrečného
vyhodnocení produktu s přehledem o provozu, vydané
propagaci a financování produktu partnery (2x tištěná verze a 3 x CD)
Požadovaný termín realizace: max. do 16.11.2018
-

2/ Zajištění tištěné propagace produktu
Plakát cyklobusů
Obsah: mapa se zákresem tras turistických autobusů a jízdní řády, barevné vyhotovení, formát
A2, 135 g lesk + lesk UV laminace
rozsah činností: nákup mapového podkladu, tisk, grafická úprava, nákup fotografií
s tématikou cyklobusů umístěných na plakátu
výtisků: 500 ks
Kapesní jízdní řády - barevné
obsah: jízdní řády turistických autobusů (předá zadavatel od dopravce) s mapovým schématem
pro orientaci, loga partnerů (předá zadavatel), formát A4, 2x lom
rozsah činností: návrh grafické úpravy, tisk
výtisků:
13.000 ks
Dále je předmětem plnění předání propagace ve formátu .pdf s využitím na webové stránky a
ve formátu .jpg či .tix (min. rozlišení 300 dpi)
Požadovaný termín dodání: max. 12.5.2018 s tím, že zadavatel poskytne písemné podklady
do 30.4.2018.
3/ Výroba polepu na autobusy
Jedná se o grafické zpracování včetně zajištění podkladů, výroba a polep (včetně následného
sejmutí) na autobus.
Plocha určená k polepu bude před instalací očištěna a odmaštěna. Účastník zodpovídá, že při
běžných podmínkách včetně zimního provozu nedojde k odlepení polepu po dobu min. 18
měsíců.

2 x polep s UV laminací o rozměrech 0,55 x 2,8 m (na boky autobusu) s grafickým
zpracováním tematicky zaměřeném na cyklobusy v Českém ráji
Jednotná kalkulace dopravy pro polep autobusu do 50 km.
Požadovaný termín plnění včetně polepu: max. 30.4.2018
4/ PPC reklama
Jedná se o vytvoření a zajištění interaktivní PPC reklamy pomocí online nástrojů Google
AdWords a SKLIK s vazbou na cílovou skupinu aktivní turisté, cykloturisté, atd.
region: Královéhradecký kraj
Rozsah PPC kampaně: 12.5.2018 – 19.8.2018
Dodavatel garantuje min. počet prokliků: 5 000
Nastavení klíčových slov a konečná grafika inzerce bude konzultována se zadavatelem.
Požadovaný termín předložení podkladů pro PPC reklamu max. 4.5.2018
5/ Pronájem plochy na autobuse
Nabídka musí být předložena na linku, který zajišťuje přepravu cestujících min. 1 týdně z
území Královéhradeckého kraje do Prahy (např. HK-Praha, Špindlerův Mlýn – Praha)
- formát polepu: boční pruh na každou stranu v zadní části vozu o rozměrech 0,55 x 2,8 m
- počet vozů: 1ks ve vlastnictví účastníka
- termín pronájmu plochy: 1.5.2018– 31.12.2018 s možností prodloužení do 30.8.2019
- požadavek na využití vozu na lince: musí být garantováno min. 90% využití autobusu
s pronajatou plochou na nabídnuté dálkové lince, snížení % využití může být pouze při havárii
vozu či jiných zvláště závažných případech
Účastník se ve smluvním vztahu zaváže, že pokud dojde k poškození polepu (havárií,
mechanickým poškozením účastníka či třetí osoby), bude polep na náklady účastníka obnoven
a lhůta pronájmu bude prodloužena ve shodné délce od kdy byl polep na autobuse poškozen.
Na poškození způsobené vlivem vyšší moci se povinnost obnovit polep nevztahuje.
Další požadavky zadavatele k jednotlivým částem plnění:
- Dodavatel poskytuje zadavateli nevýhradní bezplatnou trvalou licenci ke všem
způsobům užití, ke všem výstupům zakázky, v rozsahu neomezeném (co se týká času,
množství užití díla a územního rozsahu).
- Dodavatel tímto dává zadavateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných
verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze
změn nebo po zpracování do libovolného souborného díla atd.
- Dodavatel dále prohlašuje, že si obstaral souhlasy fyzických osob, pokud jde o
obrazové snímky a obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů
osobní povahy. Dodavatel je povinen na základě požadavku zadavatele kdykoli
souhlas fyzické osoby doložit.
- Dodavatel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky.
- Dodavatel souhlasí s tím, aby zadavatel poskytoval licenci třetí osobě (např. turistická
informační centra, obce).
- Všechny výstupy musí být průběžně projednávány a schváleny zadavatelem.
Nabídky účastníků budou přijímány adrese: Mikroregion Český ráj, Vyskeř čp. 88, 512 64
Vyskeř od oznámení na úřední desce obce do 11,00 hod. dne 16.2.2018.

Nabídky budou podány písemnou formou v zapečetěné obálce opatřené na uzavření razítkem
účastníka, označené názvem veřejné zakázky malého rozsahu „Cyklobusy 2018“ a přesnou
adresou účastníka.
K prokázání profesní způsobilosti účastník doloží:
 výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v nich účastník zapsán – doložit
kopií,
nebo
 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci a to: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona. – doložit kopií,
Pokud účastník nepředloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ač by měl
být v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidence zapsán, bude z tohoto důvodu vyloučen
z další účasti ve výběrovém řízení z důvodu nesplnění kvalifikace.
Nabídka účastníka bude obsahovat:
1) identifikaci účastníka volnou formou v rozsahu název účastníka, IČ, sídlo, jména
statutárních osob oprávněných jednat jménem či za účastníka, jméno kontaktní osoby včetně
telefonního a e-mailového kontaktu
2) prokázání splnění profesní způsobilosti,
3) název části(í) veřejné zakázky 1, 2, 3, 4, 5, na kterou je nabídka podávána včetně
nabídkové ceny veřejné zakázky malého rozsahu (v členění s DPH, výše DPH a bez DPH)
samostatně na jednotlivé části veřejné zakázky.
Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky
anebo jen na jednu část veřejné zakázky.
Způsob hodnocení nabídek samostatně na části veřejné zakázky 1) a 5):
Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena včetně DPH posuzovaná samostatně na
každou jednotlivou část veřejné zakázky.
U dodavatele, který není plátce DPH, bude posuzována cena bez DPH.
Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek
(e-mailem
nebo
poštou)
na
adresu
zadavatele
či
e-mail:
jarmila.soldatova@gmail.com.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel zveřejní na úřední desce vysvětlení zadávacích podmínek, případně související
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.
Provede-li zadavatel (prostřednictvím vysvětlení zadávacích podmínek) doplnění nebo změnu
zadávací podmínek, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy
provedené úpravy.
Další podmínky:
Zadavatel nepřipouští podání nabídek v elektronické podobě.

Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, které musí být spolu s další
dokumentací o zadání zakázky archivovány po dobu min. 10 let od uzavření smlouvy, její
změny nebo zrušení řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.
Účastníci jsou podanou nabídkou vázáni do 28.2.2018, do tohoto termínu zadavatel oznámí
účastníkům na e-mail kontaktní osoby výsledek výběrového řízení.

Vyskeř, 30.1.2018
Vlasta Špačková
předsedkyně

Zveřejněno: 1.2.2018
Sejmuto: 16.2.2018

