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Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61 

 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
Tvorba a správa webových stránek pro projekt Národního muzea v přírodě 

 
článek 1 

Údaje o zadavateli a pověřené osobě  
1. Údaje o zadavateli:  
 Zadavatel:   Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
 Sídlo:   Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61 
 Zastoupený:  Ing. Jindřichem Ondrušem, ředitelem 
 Ve věcech technických: Bc. Tomáš Hrstka, +420  571 757 169 
     Bc. Pavlína Polášková, +420 571 757 173 
 IČO:   000 98 604 
 
2. Údaje o pověřené osobě: 
 Pověřená osoba:  recte corporation s.r.o. 
 Sídlo:   Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
 IČO:   053 79 300 
 Kontakt:   Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410 
 
V tomto řízení zastupuje zadavatele výše uvedená společnost (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená 
osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž pověřené osobě není uděleno zmocnění 
k rozhodovacím úkonům, tj. k rozhodnutí o obsahu zadávacích podmínek, k rozhodnutí o vyzvaných 
dodavatelích, k rozhodnutí o vyloučení, k rozhodnutí o výběru nebo zrušení veřejné zakázky malého 
rozsahu. Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu příslušných lhůt jsou úkony učiněné 
pověřenou osobou. S ohledem na tuto skutečnost jsou dodavatelé povinni veškeré žádosti o dodatečné 
vysvětlení zadávacích podmínek, dodatečné doklady a požadované listiny doručovat pověřené osobě 
s tím, že se považují za doručené dnem, kdy byly prokazatelně doručeny pověřené osobě. Od této doby 
pak začínají plynout i případné lhůty uvedené v těchto zadávacích podmínkách. Tato podmínka se však 
nevztahuje na doručení písemných nabídek, které musí být doručeny na adresu zadavatele, tj. 
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm.  

 
Návrh zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu vyhotovila pověřená osoba ve spolupráci 
se zaměstnanci Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. O vyhlášení této veřejné zakázky 
a úplném znění zadávacích podmínek rozhodla oprávněná osoba zadavatele. Na základě tohoto 
rozhodnutí byly zadávací podmínky odeslány dodavatelům, o nichž rozhodl zadavatel. 
 

Článek 2 

Vymezení plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

1. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy, jejímž cílem je vytvoření 
webových stránek a zajištění provozu a údržby webových stránek včetně webhostingu v projektu 
„Národní muzeum v přírodě“.  
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 Webové stránky budou sloužit k prezentaci Národního muzea v přírodě a jako zdroj informací pro 
potencionální jeho návštěvníky. Projekt Národního muzea v přírodě zastřešuje tyto subjekty: 
Valašské muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Zubrnice, Hanácké muzeum v přírodě a Muzeum v 
přírodě Vysočina. 

2. Předmětem plnění je: 
2.1. Vytvoření 5 webových stránek: 

 Národní muzeum v přírodě – zastřešující instituce, rozcestník na jednotlivá muzea 
 Valašské muzeum v přírodě  
 Muzeum v přírodě Zubrnice  
 Hanácké muzeum v přírodě  
 Muzeum v přírodě Vysočina   

2.2. Správa, údržba, technická podpora a webhosting výše uvedených webových stránek po 
dobu účinnosti smlouvy  

  2.3. Rozvoj webů – programátorské práce a vývoj nových aplikací podle požadavků 
 zadavatele, max. však v celkovém rozsahu 100 hodin. 

3.  Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 těchto 
zadávacích podmínek a ve smlouvě, která tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek. 

 
Článek 3 

Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

1. Nabídková cena bude zpracována následovně: 
a) nabídková cena za vytvoření pěti webových prezentací (viz příloha č. 1 zadávacích podmínek, 

kapitola 1.1 – 1.5. a 1.8.); 
b) měsíční paušál za správu, údržbu, technickou podporu a webhosting (viz příloha č. 1 

zadávacích podmínek, kapitola 1.6. a 1.7.) 
c) hodinová sazba za práce na rozvoji webu - programátorské práce (viz zadávací podmínky 

článek 2, bod 2.3.) 
2. Dodavatel uvede svou nabídkovou cenu v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 těchto 

zadávacích podmínek, a to v  českých korunách. 
3. Nabídková cena bude uvedena v členění jako cena bez DPH, DPH (dle aktuální sazby) a cena včetně 

DPH.  
4. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky; 

žádné další práce, dodávky, služby ani činnosti nebudou samostatně fakturovány. Nabídková cena 
bude závazná jako nejvýše přípustná, a to po celou dobu trvání smlouvy uzavřené na základě tohoto 
výběrového řízení. 

 
Článek 4 

Způsob výběru nejvhodnější nabídky 

1. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle těchto 
kritérií hodnocení a jejich dílčích vah stanovených v %: 
KRITÉRIUM č. 1 - nabídková cena bez DPH za vytvoření šesti webových prezentací (váha 70 %) 
KRITÉRIUM č. 2 - měsíční paušál bez DPH za správu, údržbu a webhosting (20 %) 
KRITÉRIUM č. 3 - hodinová sazba bez DPH za práce na rozvoji webu - programátorské práce (10 %) 

2. Hodnocení kritéria č. 1, 2, 3:  
 Jako nejvhodnější nabídka bude v rámci každého kritéria, tj. č. 1, 2 i 3 vyhodnocena nabídka 

dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 
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 Způsob hodnocení kritéria č. 1, 2, 3: 
 Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel 

budovací stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené nabídce bude podle dílčího 
kritéria přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci 
tohoto kritéria. Pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH bude jako nejvýhodnější nabídka 
považována nabídka s minimální hodnotou kritéria (nejnižší nabídková cena bez DPH). Taková 
nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější 
nabídky k hodnocené nabídce. Hodnocení nabídek podle bodovací metody provede zadavatel 
v rámci tohoto kritéria tak, že bodová ohodnocení nabídek vynásobí vahou kritéria.  

3. Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Při hodnocení nabídek použije zadavatel kritéria 
hodnocení uvedená v bodě 1 tohoto článku. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých 
hodnocených nabídek zadavatel stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako 
nejvýhodnější nabídka je stanovena taková nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. 

4. Výpočtové vzorce: 
 počet bodů kritéria = 100 x (hodnota posuzované nabídky / hodnota nejvýhodnější nabídky) 
 u kritérií hodnocení, kde má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu 
5.   Celkové hodnocení: 
 5.1  Bodová hodnocení kriterií je vynásobená vahou daného kritéria 
 5.2 Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek jsou sečteny 
 5.3 Nabídka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů, je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 
6. V souvislosti s posouzením výše nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat dodavatele ke 

zdůvodnění jeho nabídkové ceny v případě, že bude takovou nabídkovou cenu ve vztahu 
k předmětu veřejné zakázky malého rozsahu považovat za cenu mimořádně nízkou. Písemná výzva 
bude obsahovat informace a údaje, které jsou pro výši nabídkové ceny dle názoru zadavatele 
podstatné, nebo zadavatel uvede důvody, proč považuje nabídkovou cenu dodavatele za 
mimořádně nízkou. Zadavatel vezme písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 
dodavatele v úvahu pouze v případě, že bude taková cena zdůvodněna objektivními příčinami, a to 
ekonomickými aspekty nebo výjimečně příznivými podmínkami, které má (nebo bude mít) 
dodavatel k dispozici. Případné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny musí být doručeno 
zastupující osobě nejpozději do dvou pracovních dní, když běh této lhůty začne plynout vždy dnem 
následujícím po dni převzetí písemné výzvy.  

7. V rámci právní opatrnosti zadavatel sděluje, že v případě, že budou nabídkové ceny dodavatelů, 
s nimiž bude možné uzavřít smlouvu, zcela shodné (totožné), rozhodne o pořadí dodavatelů 
losování. Losování se uskuteční za účasti dotčených dodavatelů, členů hodnotící komise, pokud je 
stanovena, zástupce zadavatele a notáře, který průběh losování osvědčí notářským zápisem. 
Notářský zápis bude tvořit nedílnou součást Záznamu o posouzení a hodnocení nabídek. Termín 
losování bude dodavatelům oznámen v dostatečném časovém předstihu tak, aby se účastníci 
výběrového řízení mohli losování zúčastnit, nejméně však tři pracovní dny před uskutečněním 
vlastního losování.  

 
Článek 5 

Kvalifikace a další požadavky zadavatele 

1. Dodavatel musí ve své nabídce předložit prohlášení dodavatele podle vzoru uvedeného v Příloze č. 
3 těchto zadávacích podmínek.  

2. Z uvedeného prohlášení musí být zřejmé, že vyzvaný dodavatel disponuje příslušným oprávněním 
k podnikání a pokud je zapsán v obchodním rejstříku, pak rovněž informace o tom, že je do tohoto 
rejstříku zapsán. Dále musí být z uvedené prohlášení dodavatele zřejmé, že v období posledních 
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pěti let realizoval minimálně dvě služby zahrnující tvorbu webových prezentací, jejíž finanční objem 
dosáhl minimálně 250 tis. Kč bez DPH. 

3. Vyplněné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele. 
4. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat vyzvané dodavatele o písemné doložení požadovaných 

dokladů, a to kdykoliv v průběhu lhůty veřejné zakázky malého rozsahu, nejpozději však do uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 
Článek 6 

Požadavky zadavatele na obsah nabídky 

1. Součástí nabídky dodavatele musí být Prohlášení dodavatele citované v čl. 5 těchto zadávacích 
podmínek. V případě, že nabídka dodavatele nebude obsahovat vyplněné Prohlášení dodavatele, 
může zadavatel takovou nabídku z veřejné zakázky vyřadit a dodavatele vyloučit. 

2. Dodavatel musí ve své nabídce předložit návrh smlouvy vypracovaný dodavatelem v souladu s 
těmito zadávacími podmínkami. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat 
jménem nebo za dodavatele. Do uvedeného vzoru doplní dodavatel pouze své identifikační údaje a 
nabídkovou cenu dle požadavku zadavatele. Další doplnění nebo změny zadavatel nepřipouští. 

3. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě a 
v českém jazyce. Zadavatel má právo požádat dodavatele k zaslání elektronické verze nabídky, a to 
kdykoliv v průběhu lhůty veřejné zakázky malého rozsahu, nejpozději však do uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či 
doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené 
skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a 
včas, a to kdykoliv v průběhu lhůty veřejné zakázky malého rozsahu, nejpozději však do uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem. 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. 
V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost, a to ve lhůtě 
minimálně tří pracovních dní od data převzetí výzvy k poskytnutí součinnosti. 

 
Článek 7 

Lhůta a místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami 

1. Dodavatel musí svou nabídku doručit v uzavřené obálce na adresu zadavatele nejpozději do 30. 11. 
2018 do 9:00 hodin. Obálka s nabídkou musí být označena takto: 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. Dodavatel musí svou nabídku doručit buď osobně v pracovních dnech zadavatele (8:00 – 14:00 

hodin), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. jiným přepravcem zásilek nejpozději 
do konce lhůty pro podání nabídek. Za včasné doručení nabídky odpovídá výhradně dodavatel. 
V případě, že nabídka dodavatele bude doručena po stanovené lhůtě, vyhrazuje si zadavatel právo 
takovou nabídku nezařadit mezi hodnocené nabídky. V takovém případě se má za to, že nabídka 
nebyla podána. O této skutečnosti bude dodavatel zadavatelem písemně informován.  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
 Tvorba a správa webových stránek pro projekt Národního muzea v přírodě 

LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDEK: 30. 11. 2018 DO 9:00 HODIN 

NEOTEVÍRAT PŘED KONCEM LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 
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Článek 8 

Další informace k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu 

1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit, změnit její podmínky nebo je 
upravit, a to vše při dodržení zásad definovaných v § 6 zákona.  

2. Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto řízení. Nabídky se 
dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o výběrovém řízení, a to 
i v případech, kdy zadavatel řízení zruší. 

3. Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, vyloučení nebo zrušení veřejné zakázky malého rozsahu 
rozhodne nejpozději do 30 dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni 
doručení nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou dodavatelé svým návrhem smlouvy vázáni. 
Běh této lhůty končí dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí zadavatele. Povinností 
vybraného dodavatele je uzavřít smlouvu na základě oznámení rozhodnutí zadavatele nebo na 
základě jeho písemné výzvy k uzavření smlouvy ve lhůtě uvedené v této výzvě. V případě, že 
odmítne vybraný dodavatel se zadavatelem uzavřít smlouvu, má zadavatel právo uzavřít smlouvu 
s dodavatelem, který se umístil jako další v pořadí. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení až po 
hodnocení nabídek, a to pouze u dodavatele, jehož nabídka byla podle kritérií hodnocení 
vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka. 

5. Seznam příloh:  
 Příloha č. 1 – Technická specifikace plnění předmětu veřejné zakázky 
 Příloha č. 2 – Návrh smlouvy 
 Příloha č. 3 – Prohlášení dodavatele 

schváleno zadavatelem dne: 16. 11. 2018 
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