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1. Účel a předmět veřejné zakázky
1.1 Účel veřejné zakázky
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění výroby a vysílání rozhlasového pořadu
Brněnské echo pro rok 2020.
1.2 Předmět plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro
rok 2020 (dále jen pořad) v týdenní periodicitě s parametry uvedenými v čl. 2 této zadávací
dokumentace.
2. Parametry pořadu
2.1 Formát
Rozhlasový zpravodajský pořad o dění ve městě Brně (politická rozhodnutí volených orgánů města
Brna, práce Magistrátu města Brna, kultura, sport, společenské dění a zajímavosti atd.).
2.2 Stopáž pořadu
min. 4 minuty
2.3 Rozsah
4 reportáže
2.4 Termíny vysílání
Vysílání bude realizováno v období od 10. ledna 2020 do 30. června 2020 a dále pak od
1. září 2020 do 18. prosince 2020.
2.5 Čas vysílání
Premiéra v pátek ve vysílacím čase od 9 hodin do 11 hodin. Připadne-li na pátek státní svátek,
premiéra bude vysílána nejbližší pracovní den před tímto pátkem.
2.6 Struktura pořadu
- Znělka,
- Úvodní reportáž – např. co projednala a schválila Rada města Brna (Zastupitelstvo města Brna),
- Další tři reportáže na téma např. co hýbe Brnem, nejdůležitější akce, portrét významné brněnské
osobnosti, kuriozita, výjimečná návštěva, společenský, kulturní a sportovní servis apod.,
- Závěrečná znělka.
2.6.1 Průběh přípravy pořadu
Témata pro jednotlivé reportáže stanovuje Tiskové středisko Magistrátu města Brna
nejpozději týden před vysíláním pořadu. Tiskové středisko Magistrátu města Brna schvaluje
finální podobu pořadu před jeho odvysíláním.
Nový pořad naváže po obsahové stránce na dosavadní pořad Brněnské echo.
3. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:
a) splněním základní způsobilosti,
b) splněním profesní způsobilosti.
Nabídka dodavatele, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat
zadavatele o změně své kvalifikace, nebude zadavatelem hodnocena a bude vyloučena z účasti ve
výběrovém řízení.
3.1 Základní způsobilost
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení, ze kterého
bude jednoznačně vyplývat, že dodavatel splňuje základní způsobilost v rozsahu stanoveném
ust. § 74 zákona. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem
či za dodavatele. Vzor Čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
3.2 Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který v nabídce předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán, který ke dni podání nabídky není starší než 3 měsíce,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění a
současně kopii výpisu ze závazných licenčních podmínek a kopie rozhodnutí o udělení licence
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pro rozhlasové vysílání a dále i kopii posledního schváleného programového schématu.
V případě, že dodavatel není držitelem rozhodnutí o udělení licence, doloží smlouvu s držitelem
licence o vzájemných obchodních vztazích.
Je-li vybraný dodavatel zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 zákona, může
prokázat splnění základní a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
který ke dni podání nabídky není starší než 3 měsíce.
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti předloží dodavatel v prosté kopii. Zadavatel může
po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění základní a profesní způsobilosti tohoto dodavatele. V takovém případě
je dodavatel povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění způsobilosti
poskytnout, v opačném případě se jedná o neposkytnutí součinnosti dodavatele k uzavření smlouvy.
3.3 Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele
Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1
zákona, požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě
povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
3.4 Plnění předmětu veřejné zakázky více dodavateli
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů
prokáží společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel požaduje, aby tito
dodavatelé byli vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné i po dobu
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek je obsažen v obchodních
podmínkách veřejné zakázky a společní dodavatelé podpisem návrhu na uzavření smlouvy na plnění
veřejné zakázky s tímto požadavkem vyjadřují souhlas.
4. Obchodní a platební podmínky
4.1 Obchodní a platební podmínky jsou podrobně uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří
přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
4.2 Dodavatel je povinen upravit závazný návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na straně
dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele jednoznačné.
V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním dodavatelem) jsou dodavatelé
dále povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní
zkratky označující smluvní stranu dodavatele (tj. nahrazení zkratky „zhotovitel“ zkratkou „zhotovitelé“),
a tomu odpovídající slovní tvary ve smlouvě a počet stejnopisů smlouvy.
4.3 Závazný návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou zastupovat
dodavatele či jednat jeho jménem. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy zakládá rozpor se
zadávacími podmínkami.
4.4 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden dodavatel), jsou povinni přiložit k návrhu
smlouvy kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli
a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné
zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností
v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná smlouva
musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech
spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, který dodavatel bude fakturačním
místem a kterou konkrétní část plnění hodlá fakticky poskytovat každý z dodavatelů.
4.5 V případě, že část veřejné zakázky bude plněna formou poddodávky, požaduje zadavatel v příloze
závazného návrhu smlouvy uvést, jaká konkrétní část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím
osobám (poddodavatelům) a které osoby to budou (jejich identifikační údaje). V tom případě musí tyto
třetí osoby splňovat i zákonné požadavky na oprávnění poskytovat příslušné plnění nebo jeho část.
Tímto není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. V případě, že
dodavatel prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele (v rozsahu připuštěném v
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této zadávací dokumentaci), musí tento poddodavatel poskytovat i tomu odpovídající část plnění
a musí tedy i splňovat zákonné požadavky na oprávnění poskytovat příslušnou službu nebo její část.
Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen
z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový poddodavatel musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za dodavatele.
5. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění
5.1 Nabídková cena bude vyjádřena ve finančním objemu za celkové náklady na realizaci 1 pořadu. Takto
stanovená nabídková cena bude uvedena v Krycím listu nabídky, který tvoří přílohu č. 3 této
zadávací dokumentace.
5.2 Nabídková cena bude stanovena jako maximální a pevná po celou dobu platnosti smlouvy a bude
zahrnovat veškeré dodavatelem požadované náklady.
5.3 Ke stanovení nabídkové ceny použije dodavatel tabulku „Krycí list nabídky“.
5.4 Údaje o nabídkové ceně dodavatel zapracuje rovněž do závazného návrhu smlouvy na plnění veřejné
zakázky. Z nabídky dodavatele musí být zřejmý způsob kalkulace nabídkové ceny.
5.5 Nabídkovou cenu je možno překročit jen v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky
dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět veřejné zakázky
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Hodnocení nabídek
6.1 Hodnocení nabídek bude probíhat podle jejich ekonomické výhodnosti, která bude hodnocena podle
nejnižší nabídkové ceny.
6.2 Hodnotící komise sestaví pořadí dodavatelů od prvního k poslednímu s ohledem na výši nabídkové
ceny, nejvýhodnější nabídka je taková, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.
6.3 Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí jednotlivé nabídkové ceny, zda
se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
7. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je
dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků
zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek
s následkem nehodnocení nabídky v rámci výběrového řízení.
8. Poskytování vysvětlení
8.1 Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, a to
písemnou formou (email, poštou, prostřednictvím datové schránky); žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace je třeba adresovat kontaktním osobám uvedeným v záhlaví zadávací dokumentace;
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručeny ve lhůtě nejméně
3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace neumožňuje zadavatel osobní ani telefonické dotazy či
konzultace týkající se předmětné veřejné zakázky.
8.2 Zadavatel odešle písemně (e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky) vysvětlení
k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po
doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
8.3 Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně
všem dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel může poskytnout
dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele.
9. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
9.1 Nabídka bude zpracována v tištěné formě v českém jazyce, podepsaná osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele a zabezpečená proti manipulaci svázáním celé nabídky. Veškeré
cizojazyčné doklady budou dodány s překladem do českého jazyka. Požadavek se nevztahuje na
doklady ve slovenském jazyce. Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou nepřerušenou
číselnou řadou a navzájem pevně spojeny tak, aby tvořily jeden celek. Nabídka bude předložena
v jednom výtisku. Nabídka bude řádně čitelná, bez přepisů a škrtů. Uvedené požadavky na formální
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

podobu nabídky mají pouze doporučující charakter a jejich nedodržení ze strany dodavatele není
důvodem pro vyřazení takové nabídky a vyloučení dotčeného dodavatele z další účasti ve výběrovém
řízení.
Dodavatel řádně vyplní krycí list nabídky, který má povinnost podepsat oprávněná osoba
jednající dle Obchodního rejstříku jménem či za dodavatele. Krycí list tvoří přílohu č. 3 této
zadávací dokumentace.
Součástí nabídky je závazný návrh smlouvy. Dodavatel je povinen doplnit do závazného návrhu
smlouvy text v rámci uvedených zvýrazněných pasáží. Návrh smlouvy bude podepsaný osobou
oprávněnou zastupovat dodavatele či jednat jeho jménem, podepsaný návrh smlouvy je obligatorní.
V případě, že nebude v nabídce obsažen, má zadavatel právo dodavatele z výběrového řízení
vyloučit. Závazný návrh smlouvy tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a) krycí list nabídky
b) obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
c) případné identifikační údaje o poddodavateli – prohlášení o poddodavatelích,
d) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti,
e) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,
f) nabídková cena
g) další údaje nezbytné pro hodnocení nabídek dle stanovených hodnoticích kritérií,
h) závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele či jednat
jeho jménem,
i) další dokumenty, které mají tvořit obsah nabídky,
j) informace o celkovém počtu listů nabídky.
Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového
řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku
a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje
kvalifikaci.
V závazném návrhu smlouvy bude uvedena nabídková cena za realizaci 1 pořadu včetně DPH
v Kč, která bude stanovena jako maximální na realizaci předmětu plnění.

10. Další podmínky a práva zadavatele
10.1 Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese každý účastník sám.
10.2 Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
10.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
10.4 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem, popřípadě s dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel
povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.
10.5 Zadavatel nepřipouští jinou variantu nabídky, než je uvedeno v čl. 2.
10.6 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob
a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
10.7 Dodavatel podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho
nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
10.8 V případě, že nabídku předloží více osob společně, musí být stanovena jedna z osob, která bude
zodpovědná za celou zakázku, a tato skutečnost musí být doložena v nabídce smlouvou mezi
osobami.
10.9 Zadavatel uzavře s dodavatelem smlouvu na realizaci veřejné zakázky, za podmínky, že dodavatel
před podpisem smlouvy předloží doklad o týdenní poslechovosti dle projektu RadioProjekt 2018
v okresech Brno-město a Brno-venkov, která je vyšší než 50 000 posluchačů.
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11. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

V Brně dne 20. 11. 2019

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB
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