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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Výzva k podání nabídky a zadávací 
dokumentace 

 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na níže specifikovanou 

veřejnou zakázku.  
 

Internetové stránky – webová studie projektu spolupráce „Znám křišťálovou 

studánku….“ 
 

Název zakázky: 
Internetové stránky – webová studie projektu spolupráce 
„Znám křišťálovou studánku…“ 

Zadavatel 

Název: MAS Zubří země, o.p.s. 

IČ: 276 86 809 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Ing. Jarmila Zemanová 

Sídlo zadavatele: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Kontaktní osoba:   
Mgr. Martin Svoboda, 728 479 342, 
znam.studanku@gmail.com 

 

1. Vymezení předmětu zakázky a její technická specifikace 

Vytvoření a zprovoznění internetových stránek včetně grafického zpracování pro projekt 
spolupráce „Znám křišťálovou studánku…“, který je financovaný z Programu rozvoje 
venkova. V popisu položky jsou uvedeny minimální technické parametry, které musí 
internetové stránky splnit, aby odpovídaly požadavkům projektu. Předpokládaný termín 
ukončení plnění je prosinec 2014. Předpokládaná celková výše hodnoty zakázky je 80.000,- 
Kč s DPH. 

  

Položka Popis Poptávané množství 

Internetové stránky viz příloha č. 1 zadávací dokumentace 1 ks  

Grafické práce 
Grafická úprava stránek odpovídající 
tematickému zaměření stránek 

1 ks 
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Správa stránek a zaškolení 
obsluhy 

Základní naplnění obsahu int. stránek, 
zaškolení obsluhy int. stránek 

3 měsíce 

Doména 

Registrace domény dle domluvy např. 
www.studanky.com, 
www.znamstudanku.cz 
www.nasestudanka.cz 

1 ks 

Webhosting 
Zajištění provozu stránek na serveru 
s pravidelným zálohováním dat 

1 rok 

 

 

2. Náležitosti nabídky 

• Nabídka bude obsahovat: název firmy včetně adresy a kontaktních údajů, cenovou 
nabídku členěnou na jednotlivé položky včetně platnosti nabídky a termínu dodání. 

• Nabídka bude předložena v českém jazyce, v jednom vyhotovení a to v písemné 
formě. Nabídky lze překládat osobně, e-mailem nebo poštou na adresu zadavatele. 

• Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění dle položek a dále bude uvedena cena 
celkem.  Veškeré položky budou dále členěny na nabídkovou cenu bez DPH, dále jen 
DPH, a nabídkovou cenu včetně DPH. 

• Platební podmínky: Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

• Nabídka nebude obsahovat přepisy ani opravy, které by mohly zadavatele uvést 
omyl.  

• Nabídka bude předložena v případě osobního doručení či doručení poštou 
v  uzavřené obálce označené „Neotevírat – Internetové stránky – webová studie 
projektu spolupráce „Znám křišťálovou studánku…“ V případě podání nabídky e-
mailem bude následující text uveden v předmětu zprávy: Internetové stránky – 
webová studie projektu spolupráce „Znám křišťálovou studánku…“ 

• Lhůta pro podání nabídky končí dne 10. 10. 2014 ve 12:00 hodin. 

 

3. Způsob hodnocení nabídek 

• Jediným kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně 
DPH. 
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4. Další ustanovení 

• Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v „Náležitostech nabídky“, budou 
z hodnocení vyřazeny. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit 
soutěž a právo možnosti neuzavření smlouvy se žádným z uchazečů. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prací ve smlouvě o dílo podle aktuální 
výše finančních prostředků vzhledem k cenám dle podaných nabídek. 

• Žádný z uchazečů nemá ani ve výše uvedených případech nárok na náhradu nákladů 
spojených s vypracováním a podáním nabídky. 

• Všechny originály účetních dokladů (faktury) musí být označeny číslem či názvem 
projektu. 

 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 24. 9. 2014             ...................................................... 
             Ing. Jarmila Zemanová 
        ředitelka MAS Zubří země, o.p.s. 

 

Příloha č. 1 Požadavky na internetové stránky 
 
Základní funkce: 

• interaktivní mapa studánek na bázi GoogleMaps (turistická mapa ze seznamu.cz) 

s možností plánování tras 

• databáze všech studánek- foto, název, GPS souřadnice, Lokalita (obec, katastr), 

přístupnost, stručný popis, autor 

• vyhledávání v databázi- podle identifikátorů viz databáze 

• Opravené studánky- každá opravená studánka bude mít svojí stránku. Navíc 

partnerská škola, foto před a po opravě, změření charakteristiky od školy a VAS, 

pověst, QR kód 

• přidávání studánek – možnost vytvoření účtu – registrace, kliknutí na mapu, vyplnění 

údajů viz databáze, kontakt na autora; autorizace admina, zveřejnění 

• Geocachingová hra 

• interaktivní hry pro děti 

• základní informace o MAS Zubří země a MAS Rokytná 

• základní informace o projektu 

• fotogalerie 

• dokumenty 

• kontaktní údaje 


