Krasec, o.s.
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
zadávací řízení na služby:
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Zadávací řízení je organizováno formou výzvy více zájemcům v souladu s Manuálem pro
zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce (verze únor
2014), zakázka malého rozsahu nad limit 10 000 CHF.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zadavatel:

Krasec, o.s.
zastoupená předsedou, panem Petrem Kurzem
Fráni Šrámka 1168/35, 370 01 České Budějovice 3
IČ: 27056538

Zastoupení zadavatele: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle PS

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Hana Lavičková, sekce veřejných zakázek
tel.: 602 640 231, e-mail: lavickova@stav-poradna.cz
VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZADÁVANÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této zakázky je zajištění propagace (propagační strategie, internetová
reklama, banner, videoklip, leták, plakát) mobilní aplikace a interaktivních webových stránek
Enviroskop.
Cílem aktivity je pomocí propagace zajistit a zlepšit informovanost veřejnosti o přírodních a
environmentálních cílech v rámci Jihočeského kraje a zvýšit (podpořit) zájem o tyto cíle
jakožto cesta ke ztotožnění se s ochranou životního prostředí a udržitelným způsobem
života.
Dílčím cílem je:
1) Informovat veřejnost o nových možnostech efektivního vyhledávání informací o přírodních
a environmentálních cílech v Jihočeském kraji.
2) Aktivně zapojit veřejnost do rozšiřování databáze přírodních a environmentálních cílů
Jihočeského kraje.
3) Informovat o aktivitách projektu.
Tohoto cíle, chceme dosáhnout propagací jedné nové mobilní aplikace a jedněch nových
webových stránek, které inspirativní a uživatelsky snadno přístupnou formou poskytnou
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ucelený přehled a informace o přírodním dědictví a environmentálních cílech v Jihočeském
kraji. Oba produkty budou interaktivní a umožní zapojení veřejnosti do hodnocení a
komentování stávajících položek a do rozšiřování databáze o položky nové. Aplikace i web
budou dostupné také v anglické a německé verzi. Do aplikace a webu bude nahrána
databáze minimálně 400 přírodních a environmentálních cílů cca 30 typů uspořádaných v
několika navržených kategoriích. Hlavními funkcemi obou produktů bude vyhledávání cílů
prostřednictvím nastavených filtrů, zobrazování těchto cílů a informací k nim, zobrazení
mapy všech nebo vybraných cílů a možnost zapojení veřejnosti prostřednictvím
interaktivních prvků. Cílem je oslovení (získání) min. 200 zaregistrovaných uživatelů.
Předpokládaná hodnota zakázky propagace: cca 181 818 Kč bez DPH
PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE DÍLA
 Zahájení prací:
ihned po podpisu SOD (předp. 11/2015)
 Vypracování strategie pro reklamu na internetu 31. 12. 2015
 Dokončení projektu:
31. 3. 2016
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace je zaslána spolu s výzvou.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek, je stanovena zadavatelem na 10 pracovních dnů a končí dne 20. 11. 2015
v 1000 hodin předáním obálek s nabídkami.
PODÁNÍ NABÍDEK, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem na 10 pracovních dnů a končí dne
20. 11. 2015 v 1000 hodin předáním obálek s nabídkami do sídla zástupce zadavatele
STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice (1. patro –
sekretariát). Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem zadávacího řízení
„PROPAGAČNÍ KAMPAŇ MOBILNÍ APLIKACE A WEBOVÝCH STRÁNEK ENVIROSKOP –
NEOTVÍRAT!" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by
nebyla podána.
OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek
v zasedací místnosti STAVEBNÍ PORADNY, spol. s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice. Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze osoby určené zadavatelem,
zástupci poskytovatele dotace a po jednom zástupci za uchazeče.
POŽADAVKY A PODMÍNKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu:
a) základních kvalifikačních předpokladů – předložením čestného prohlášení osoby (osob)
oprávněné (oprávněných) jednat jménem či za dodavatele o splnění základních
kvalifikačních předpokladů (ve smyslu § 53, odst. 1, písm. a) až k) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách).
b) profesních kvalifikačních předpokladů:
 výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů;
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 doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenský list, výpis ze živnostenského
rejstříku apod.).
c) technických kvalifikačních předpokladů:
 seznam min. 3 realizovaných služeb srovnatelného charakteru, které nesmí být ve
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace (tj. ke dni podání nabídky) starší 3 let, přičemž
zakázkou srovnatelného charakteru se rozumí propagační kampaň s rozpočtem min.
100 tis. Kč bez DPH.
Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena včetně daně z přidané
hodnoty.
DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
 nabídka předložena ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie)
 nabídka bude zpracována v českém jazyce, popřípadě doloží úředně ověřené překlady do
českého jazyka (nevztahuje se na doklady ve slovenském jazyce) a
DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Jsou zadavatelem vymezeny v zadávací dokumentaci.
PRÁVA ZADAVATELE – zadavatel si vyhrazuje tato práva:
 nesdělovat jména zájemců, kteří obdrželi zadávací dokumentaci
 zrušit zakázku z objektivních důvodů
 nesdělit uchazečům důvod zrušení zadávacího řízení
V Českých Budějovicích 5. 11. 2015
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