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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

v rámci výběrového řízení  
na zakázku malého rozsahu na službu 

 

„Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění 
společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou“ 

 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
zákon).  

 
Zadavatel:      MAS Nad Prahou o.p.s. 
Sídlo:        Mělnická 275, 250 65 Líbeznice 
Korespondenční adresa: Obecní 126, 250 65 Bašť 
IČ:                   013 98 717 
Zastoupen:   Ing. Ivou Cucovou, ředitelkou 
Kontaktní údaje:  iva.cucova@seznam.cz, 774 994 500 
 
 
1. Druh a předmět veřejné zakázky 

Jedná se o zakázku malého rozsahu na službu organizačního, technického, materiálového 
a propagačního zajištění společenské akce pod názvem „Setkání sousedů Nad Prahou“. 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
zákon). 
 
Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci.  
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, 
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné 
technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.  
 
CPV:79952000-2 Organizování akcí 
 
Maximálně přípustná hodnota zakázky:  50 000 Kč včetně DPH  
 
 
 

mailto:iva.cucova@seznam.cz
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2. Způsob, místo a lhůta pro podání nabídky 
 
Lhůta pro doručení nabídky je do 18. 11. 2013 do 19:00 hodin prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo osobně na adresu:  
MAS Nad Prahou o.p.s. 
Obecní 126 
250 65 Bašť 
Při podání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodující hodina doručení. 
V ostatní všední dny je možné nabídku podat osobně na výše uvedené adrese od 8:00 hodin 
do 13:00 hodin, v poslední den lhůty do 19 hodin. 
 
 
3. Hodnotící kritéria 
 
Podané nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií: 
cena včetně DPH s váhou 25 % 
rozmanitost programu za účelem oslovení co nejširší veřejnosti s váhou 25 % 
způsob a rozsah propagace akce s váhou 25 % 
dostupnost místa konání akce s váhou 25 % 
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ZADÁVACÍ   DOKUMENTACE 
(je v plném rozsahu uveřejněna na www.nadprahou.eu) 

 
1. Předmět zakázky 

Společenská (kulturní, sportovní, umělecká, tvořivá atd.) akce, na které se prezentuje o.p.s. 
MAS Nad Prahou a obce, občanská sdružení, spolky, školy, školky, NNO, podnikatelské 
subjekty i jednotlivci působící na území regionu MAS Nad Prahou v jeden den a na jednom 
místě.  Cílem akce je oslovit a zajistit účast co nejširší veřejnosti a umožnit jednak 
návštěvníkům akce lepé poznat život v regionu, jednak nabídnout prostor k vytvoření vazeb 
mezi jednotlivými subjekty působícími v daném regionu.  
 
 
2. Doba a místo plnění zakázky 

      2.1. Doba plnění zakázky 
 
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky:   1. duben 2014   
Nejzazší termín dokončení plnění zakázky:        30. duben 2014 

 
2.2 Místo plnění zakázky 
 

Obec nebo město regionu MAS Nad Prahou (Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Hovorčovice, 
Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín,  
Nová Ves, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín, Předboj, Přezletice, 
Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Zdiby, Zlonín, Zlončice). V případě konání pod širým 
nebem musí dodavatel zajistit i náhradní prostory pro případ nepřízně počasí. 
 
 
3. Obchodní podmínky 
  
 Uchazeč do nabídky doloží návrh smlouvy o spolupráci, který bude datován, 
orazítkován a podepsán osobou vykonávající funkci statutárního orgánu zájemce nebo jinou 
osobou k tomu oprávněnou. 
Návrh smlouvy musí mj. obsahovat: 

- identifikační údaje obou smluvních stran 
- cenu  
- lhůtu a místo plnění; podmínkou zařazení nabídky do hodnocení je závazek 

dodavatele v návrhu smlouvy o dílo realizovat zakázku nejpozději do 30. 4. 2014. 
V souladu s tímto požadavkem dodavatel vypracuje a předloží harmonogram 
přípravy akce (příloha č. 1 smlouvy), rozsah a harmonogram propagace akce 
(příloha č. 2 smlouvy) a program akce (příloha č. 3 smlouvy) 

- podmínku objednatele, že dodavatel umožní bezplatnou prezentaci MAS Nad 
Prahou v rámci akce 

- sankční instrumenty  
- fakturaci, dodavatel předloží objednateli soupis uskutečněných dodávek a 

provedených prací a po jeho odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu,  jejíž 
nedílnou součástí musí být soupis uskutečněných dodávek a provedených prací. 
Objednatel uhradí faktury na základě vzájemně odsouhlasených soupisů 
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uskutečněných dodávek a provedených prací. Splatnost faktury 14 dnů, zálohy se 
neposkytují 

- položkový rozpočet 
- závazek uchazeče, že jako dodavatel je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
 
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje 
jako Dodavatel. 
Nedodržení obchodních podmínek je důvodem k vyřazení uchazeče z další účasti na 
zadávacím řízení 
 
 
 4. Nabídková cena  
 
 Nabídková cena musí být v české měně a musí být doložena za celý předmět 
zakázky.  Toto musí být datováno, orazítkováno a podepsáno osobou vykonávající funkci 
statutárního orgánu nebo k tomu oprávněnou osobou. 
 Cena bude uvedena ve skladbě celková cena bez DPH v Kč, sazba DPH v 
procentech a výše DPH v Kč, celková cena včetně DPH. Cena celkem včetně DPH bude 
považována za nejvýše přípustnou. 
 Jinou formu zpracování nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.  

 
 
5. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky 
 
 Nabídka zájemce bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce, 
v souladu s požadavky zadavatele. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude 
podepsána statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou jeho zastupováním. 

 Varianty nabídky zadavatel vylučuje. 
 

   5.1 Členění nabídky 

  
a) Krycí list nabídky – viz příloha č. 1 
b) Seznam předložených dokladů 
c) Jednotlivé doklady dle této zadávací dokumentace 
d) Návrh smlouvy  
f) Specifikace těch částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat subdodavatelům 
včetně    identifikačních údajů těchto subdodavatelů 
h) Ostatní prohlášení a doklady. 
 

5.2 Forma nabídky 
 
 Nabídku předložte ve 2 vyhotoveních (1 vyhotovení prostá kopie). Nabídka bude 
kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná, včetně příloh svázaná či jinak 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat 
opravy a přepisy či jiné nesrovnalosti, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
  Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené a neporušené obálce, opatřené na 
uzavření razítky, podpisy. Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, adresa zadavatele 
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a text: 
„NEOTVÍRAT“, Nabídka na zakázku „„Organizační, technické, materiálové a propagační 
zajištění společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou“ 
 
6. Dodatečné informace 
  
Vyžádání dodatečných informací je možné písemně nejpozději do 5 pracovních dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení 
písemné žádosti o dodatečné informace. 
Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, 
jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace. 
 
7. Zadávací lhůta 

 
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíce od konce lhůty pro podávání 
nabídek. 
 
8. Otevírání obálek 

 
Termín otevírání obálek:   18. 11. 2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Bašť. Otevírání obálek se může zúčastnit za každého uchazeče 1 osoba. 
 
9. Práva zadavatele 
 
1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu 
lhůty pro podání nabídek. 
3. Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na 
jakoukoliv úhradu výdajů spojených s touto účastí. 
4. Zadavatel si vyhrazuje možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho 
uveřejněním na webových stránkách zadavatele. 
5.  Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 
pracovních dnů po rozhodnutí na webových stránkách zadavatele. 
6.  Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je dodavatel povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
7.  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení tohoto zadávacího řízení, a to v souladu s § 84 
zákona. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
 
 
V Bašti dne:  16. 10. 2013 
 
 
 
 
           Ing. Iva Cucová 
                 ředitelka 
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Příloha č. 1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

 

Zadavatel: MAS Nad Prahou o.p.s. 

Sídlo: Mělnická 275, 250 65 Líbeznice 

IČ: 013 98 717  

Název zakázky: 
„Organizační, technické, materiálové a propagační zajištění 
společenské akce pod názvem Setkání sousedů Nad Prahou“ 

 
 

Uchazeč o zakázku 

Obchodní firma nebo název  

Sídlo  

Právní forma  

IČ:  

DIČ:  

Jméno a příjmení statut. orgánu nebo 
jeho členů případně jiné fyzické osoby 
oprávněné jednat jménem uchazeče 

 

Telefon  

Fax  

E-mail  

 
 

Název kvantifikovaného hodnotícího kriteria                                       Hodnota 

Nabídková cena v Kč včetně DPH  

 
 
Tímto prohlašuji, že plně přijímám podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek a 
v zadávací dokumentaci a jejich přílohách a jsem vázán touto nabídkou po celou dobu běhu 
zadávací lhůty. 
 
 
 
 
 
 
V .......................... dne..........................   ...................................................... 
        Razítko a podpis osoby oprávněné 
         jednat za uchazeče 
 
 


