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Obec Zdobnice 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k veřejné zakázce s názvem 

 

Návštěvnické středisko – „Dům přírody Orlických hor“ – interpretační plán 

 
Veřejná zakázka zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí       

č. 5 /2017 obce Zdobnice, jako veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel:  Obec Zdobnice 
Sídlo:  Zdobnice čp. 1, 516 01  Zdobnice  
IČO:  00275557 
zastoupený: Petrem Novotným, starostou obce 
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1. Název zakázky 
Návštěvnické středisko – „Dům přírody 

Orlických hor“ – interpretační plán 

 

2. Druh zakázky (služba, dodávka 
nebo stavební práce) 

Veřejná zakázka na služby malého rozsahu  

 

3. Datum vyhlášení výzvy k podání 
nabídek 

14. 11. 2018 

 

4. Název / obchodní firma 
zadavatele 

 Obec Zdobnice 

5. Sídlo zadavatele Zdobnice čp. 1, 516 01  Zdobnice  

6. Osoba oprávněná jednat za 
zadavatele, její telefon  
a e-mailová adresa 

 
Petr Novotný 
602 467 361 
petr.novotny@zdobnice.com 
 

7. IČ zadavatele / DIČ zadavatele 00275557 

 

8. Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci zakázky, její telefon  
a e-mailová adresa 

 
Pavlína Hradecká 
731 116 758  
pavlina.hradecka@zdobnice.com 
 

 

9. Lhůta pro podání nabídek Do 28. 11. 2018 13:30 hodin 

 

10. Místo pro podání nabídek Obec Zdobnice, Zdobnice čp. 1, 516 01  Zdobnice 

 

11. Popis (specifikace) předmětu zakázky 

 
Předmětem veřejné zakázky je zpracování interpretačního plánu pro Návštěvnické středisko – „Dům přírody Orlických hor“ 
- Interpretační plán a bude sloužit jako podklad pro efektivní plánování a následnou realizaci návštěvnické infrastruktury 
ve zvláště chráněných území a lokalitách soustavy Natura 2000. 
 
Interpretační plán bude řešit otázky:  
 
1) Jaká budou témata interpretace - co se bude návštěvníkům sdělovat. K tomu je nutné znát nejenom interpretované 
území, ale i návštěvníky a další interpretaci v okolí, na kterou se navazuje či se vůči ní vymezuje.  
2) Jakých cílů má interpretace dosáhnout (s ohledem na plán péče a další relevantní dokumenty). Cíle se většinou definují 
v oblastech vzdělávací, emoční a v oblasti chování (Veverka, 1998). Mohou se lišit u konkrétních cílových skupin.  
3) Proč je návštěvnické středisko efektivním nástrojem interpretace. Tzn. zdůvodnění výběru konkrétního prostředku 
interpretace.  
4) Jakými způsoby budou konkrétně témata/klíčová sdělení představována tak, aby došlo k naplnění cílů interpretace.  
 
Řešení bude zpracováno pro umístění Domu přírody ve Zdobnici, kraj Královehradecký. Dílo bude zpracováno tak, aby 
dle něho mohla být vypracována projektová dokumentace interiéru a exteriéru vč. naučné stezky. 
 

 

mailto:petr.novotny@
mailto:pavlina.hradecka@
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Struktura interpretačního plánu (dále také jen IP) 
Obsahy interpretačních plánů jsou odrazem plánovacích procesů. Níže uvedené části jsou běžnou součástí těchto 
dokumentů, mohou však být doplněny dle uvážení konkrétního zhotovitele IP.  
Úvod  
sumarizace cílů plánování, metodika a průběh plánovacího procesu, způsob použití dokumentu  
Základní informace o interpretovaném území  
stručné informace o daném území, předmětu ochrany (důvod vyhlášení), historickém vývoji území, stávajícím 
managementu a poskytovaných službách; smyslem této části není vyčerpávající popis, ale nalezení fenoménů 
nacházejících se v interpretovaném území, na kterých může interpretace stavět  
Návštěvníci  
sumarizace dosavadních znalostí o návštěvnících, vývoji návštěvníků v čase (počty, věková struktura), výsledky 
monitoringů realizovaných při zpracovávání interpretačního plánu  
Současná situace  
sumarizace stávající návštěvnické infrastruktury, kdo ji poskytuje, jaký je celkový rozsah služeb návštěvníkům, závěry 
z auditu zážitku návštěvníka  
Práce s návštěvníky  
určení cílových skupin návštěvníků, na které se bude zaměřovat interpretace, odůvodnění výběru, specifika těchto skupin 
návštěvníků 2  
Cíle interpretace  
čeho chceme interpretací dosáhnout, jak má působit na návštěvníky, co by si měly různé typy návštěvníků odnášet 
a) v oblasti znalostí, b) postojů (emocí) a c) jak by interpretace měla ovlivnit jejich chování  
Klíčová sdělení  
vybraná témata, odůvodnění výběru témat a klíčových sdělení, na která bude navazovat interpretace; jedná se o zásadní 
část interpretačního plánu: z mnoha možností je vybráno několik důležitých sdělení, která by si návštěvníci měli odnést; 
výběr těchto sdělení musí logicky navazovat na potenciál území, definované cíle a cílové skupiny interpretace. Množství 
pokrytých témat i rozsah informací musí procházet pečlivým výběrem – psychologické studie zjistily, že návštěvník 
je schopen v jednom celku zpracovat maximálně 4 různá témata (Ham 2013:28).  
Prostředky interpretace  
návrh konkrétních způsobů interpretace jednotlivých sdělení pro dané skupiny návštěvníků; výběr prostředků interpretace 
se provádí až po definici klíčových sdělení, která navazují na předchozí kroky (definice cílů, cílových skupin, výběr 
relevantních témat)  
Doprovodná infrastruktura a služby  
plánovaná výstavba doprovodné infrastruktury (např. parkoviště, vymezení stezek) a potenciál rozvoje služeb spojených 
s interpretací (např. poskytování vzdělávacích programů)  
Evaluace interpretace  
návrh způsobů hodnocení účinnosti interpretace během realizace projektu (za účelem ověření funkčnosti návrhu např. 
formou recenzí projektové dokumentace či otestováním jednotlivých plánovaných prvků na skupině lidí) a po zprovoznění 
návštěvnického střediska za účelem ověření naplnění cílů projektu tj. osvěta návštěvníků, změna jejich přístupu k ochraně 
přírody atd.; způsoby průběžné evaluace, která umožní zkvalitňování interpretace během provozu. Nejčastější techniky 
evaluace interpretace jsou např. formou pozorování (z pozice účastníka), neformální konverzace či strukturované interview 
s návštěvníkem, otestování skupiny, analýza zápisků z návštěvních knih, kritické hodnocení.  
Plán realizace  
plán postupných kroků, včetně odpovědností jednotlivých institucí či funkcí a rozpočtu realizace plánu interpretace  
Přílohy  
výstupy z plánovacích jednání, seznamy fenoménů (tzn. předmětů interpretace), mapové podklady, sumarizované 
výsledky výzkumů návštěvníků, audity zážitku návštěvníka, apod.   
 
Interpretační plán bude zpracován dle Metodického postupu pro tvorbu interpretačních plánů návštěvnických středisek 
(Příloha č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen ZD)), a v souladu s Jednotným architektonickým konceptem Programu 
AOPK ČR Dům přírody (Příloha č. 2 této ZD).  
Zadavatel předpokládá, že plněním veřejné zakázky dojde k naplnění těchto cílů: 
- vytvoření interpretačního plánu pro účely zpracování projektové dokumentace a pro účely podání žádosti o dotaci 

z Operačního programu životní prostředí, 
- připravit dokument transparentně a objektivně – do plánu zahrnout veškerý požadovaný okruh řešených témat, 
- připravit dokument v takové kvalitě, aby odpovídala veškerým stanoveným požadavkům.  

  

 

12. Předpokládaná hodnota zakázky v 
Kč (bez DPH) 

150 000,00 Kč bez DPH 
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13. Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba trvání 
zakázky 

 
Lhůta pro podání nabídek:  28. 11. 2018 v 13:30 hodin.  
 
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro 
podání nabídek.  
 
Nabídky se podávají prostřednictvím České pošty nebo osobně na adresu 
Obec Zdobnice, Zdobnice čp. 1, 51601 Zdobnice 
 
Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: 
 
Pavlína Hradecká 
tel./mobil: 731 116 758 
e-mail: pavlina.hradecka@zdobnice.com 
 
Předpokládaný termín plnění: od účinnosti smlouvy. 
 
Předpokládaný termín ukončení plnění: 29. 3. 2019 
 

 

14. Místo dodání / převzetí plnění Místem dodání / převzetí plnění je obec Zdobnice 

 

15. Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v 
jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii 

 
Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.  
Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.  
Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě, pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny 
dle tohoto jediného kritéria.  
 
Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídka, která při posuzování nebude splňovat výše 
uvedená hlediska, může být posouzena jako nesplnění požadavků zadavatele, a z výběrového řízení vyloučena.  
 
Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou VČETNĚ DPH, za celý předmět plnění veřejné 
zakázky " Návštěvnické středisko - Dům přírody Orlických hor - Interpretační plán " 

 

16. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 

 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu: 

 
1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST  

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti Čestným prohlášením (příloha č. 5 této ZD), že dodavatel splňuje 
příslušnou základní způsobilost požadovanou veřejným zadavatelem.  
 

        Požadovaný dokument, musí být k nabídce přiložen formou přílohy  
 

2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  
Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti předložením prostých kopií:  
- výpis z obchodního rejstříku, je-li dodavatel v tomto rejstříku zapsán, případně výpisem z jiné obdobné evidence 
přičemž obsah předmětu podnikání musí být v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky.  
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.  
 

        
       Požadovaný dokument, v prosté kopii, musí být k nabídce přiložen formou přílohy  
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3. V případě, je-li kvalifikace prokazována prostřednictvím poddodavatele, dodavatel je v takovém případě povinen 
zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace. 
Prostřednictvím poddodavatele nelze prokázat splnění kvalifikace profesní způsobilosti (bod 2, čl. 16).  
 

 

17. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v následující struktuře:  
 

1. Krycí list nabídky 
Pro zpracování Krycího listu nabídky dodavatel závazně použije příslušný vzor Krycího listu nabídky (příloha č. 3 této 
ZD) a požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. 
Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu 
plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“. Ke změně této ceny 
může dojít pouze v souvislosti se změnou sazby DPH, a to pouze o tuto legislativní změnu. 

 
2. Doklady o splnění kvalifikace 

Budou předloženy v souladu s výše uvedenými požadavky na prokázání kvalifikace (základní způsobilost dle č. 16 odst. 
1, a profesní způsobilosti dle č. 16 odst. 2).  

 
3. Nabídková cena 

Nabídková cena bude uvedena ve struktuře odpovídající dle bodu č. 18 této zadávací dokumentace. 
 
4. Návrh smlouvy 
Dodavatel do nabídky vloží příslušný podepsaný návrh Smlouvy o dílo (příloha č. 4 této ZD). Návrh smlouvy je závazný 
a dodavatel není oprávněn v něm provádět změny, jinak bude jeho nabídka z hodnocení vyřazena. Dodavatel je do smlouvy 
oprávněn doplnit pouze chybějící vyznačené údaje a je povinen návrh smlouvy podepsat.  
 

5. Kompletní a detailní specifikace nabízených služeb 
Dodavatel do nabídky vloží jím navrženou kompletní a detailní specifikaci nabízených služeb. Z této specifikace musí být 
zřejmé, že dodavatelem nabízené plnění pokrývá celou veřejnou zakázku, Nabízené plnění musí být plně v souladu 
s požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky. Dodavatel podrobně popíše metodiku plnění a metody realizace 
zakázky co do rozsahu, vhodnosti a kvality. Dodavatel podrobně popíše výše uvedené skutečnosti u každé z aktivit zakázky, 
které jsou popsány v rámci předmětu veřejné zakázky. Součástí tohoto dokumentu bude návrh metod a nástrojů ověření 
výsledků realizace veřejné zakázky, popis jejich efektivity, míra a způsob dosažení ověřitelnosti výsledků pro zadavatele. 
Půjde o orientační návrh, který bude možno po výběru dodavatele upřesnit.  
 
Požadované dokumenty musí být podepsány osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) jednat jménem 
dodavatele podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou (osobami 
oprávněnými) k podpisu dodavatelem. V případě, že je nabídka podepsána zástupcem dodavatele, požaduje zadavatel 
z důvodu právní jistoty, aby dodavatel v nabídce uvedl, resp. doložil právní titul zastoupení (plná moc, vedoucí organizační 
složky, pověření apod.), nevyplývá-li právní důvod z jiných předložených dokumentů (např. prokura z výpisu z obchodního 
rejstříku). Požadované dokumenty musí být svázány a stránky očíslovány,  aby nemohlo dojít 
k pozměnění  nabídky. 
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18. POŽADAVEK NA ZPŮSOB 
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách jako cenu 
celkovou za celé plnění veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů nutných 
k realizaci předmětu veřejné zakázky a to v členění cena bez DPH, DPH 
v základní sazbě a cena včetně DPH, která bude uvedena v:  
 
A) Krycím listu - vyplněný v přesné struktuře poskytnuté zadavatelem (příloha 
č. 3 této ZD) 
B) návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 4 této ZD) 
 
 
Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro příslušný předmět 
plnění veřejné zakázky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady 
dodavatele související s řádnou realizací veřejné zakázky včetně nákladů 

souvisejících. Dodavatel odpovídá za kompletnost poskytovaných činností, 
a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí 
s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná 
až do celkového dokončení díla. 
 

  

 

19. Požadavek na písemnou formu 
nabídky 

 
Nabídku podá dodavatel písemně v 1 tištěném originále a  elektronické 
podobě na DVD nebo CD, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v 
českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis 
dodavatele, musejí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele; v 
případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie 
jejího zmocnění předloženy v nabídce. Nabídka bude kvalitním způsobem 
vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána či jinak zabezpečena 
proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Nabídka nebude obsahovat 
opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy 
nabídky i příloh budou řádně očíslovány průběžnou vzestupnou číselnou 
řadou. 

Návrh smlouvy musí bezvýhradně odpovídat zadávacím podmínkám. 
Smlouvu o dílo předkládá dodavatel včetně vyplnění všech údajů (jako např.  
cena s a bez DPH, záruční doba, aj.)  

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a 
ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem 
pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 
Přílohou návrhu smlouvy bude harmonogram prací, který dodavatel 
vypracuje. 

 

20. Požadavek na uvedení kontaktní 
osoby dodavatele 

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její 
telefon a e-mailovou adresu.  

 

21. Požadavek na jednu nabídku Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.  

 



 
 

 

  Strana: 7 z 8 

 

22. Vysvětlení zadávacích podmínek 

 
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany dodavatelů musí být doručeny písemně nebo e-mailem na adresu: 
Obec Zdobnice, Zdobnice čp.1, 516 01  Zdobnice  nebo na emailovou adresu: pavlina.hradecka@zdobnice.com 
(telefonické dotazy nebudou akceptovány). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 

 

23. Další požadavky na zpracování nabídky 

 
Obchodní a platební podmínky 
Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny návrhem Smlouvy o dílo (příloha č. 4 této ZD). 
 
Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 
Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Strany budou očíslovány. Nabídka nebude obsahovat přepisy 
a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  
 
Nabídka bude podána zadavateli písemně a  elektronické podobě na DVD nebo CD. Dodavatel je povinen doložit všechny 
potřebné doklady související s hodnocením nabídky.  
 

 
Změna podmínek zadávací dokumentace a zrušení zadávacího řízení:  
a) Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky. Dodavatelům 

v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.  
b) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, nevracet podané nabídky a vyloučit dodavatele, jehož 

nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou nebo zrušit výběrové řízení.  
c) Zadavatel si vyhrazuje právo jednat po podání nabídky s dodavatelem o všech částech nabídky s výjimkou nabídkové 

ceny a závazných podmínek stanovených výzvou. 
 
Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů 
Seznam poddodavatelů, pokud bude dodavatel poddodavatele pro plnění části zakázky využívat. V tomto seznamu budou 
uvedeny názvy, sídla a IČ poddodavatelů, činnosti (školení), které budou při realizaci provádět a finanční obnos, který se 
bude vztahovat na tuto poddodavatelskou činnost jednotlivých poddodavatelů. 
Zadavatel neomezuje možnost plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů. Viz také č. 19 Požadavky 
na prokázání kvalifikace dodavatele bod č. 4 této Zadávací dokumentace.   

 

 

24. Zadávací řízení se řídí 
Vnitřním předpisem Obce Zdobnice č. 5/2017, o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu  

 
 
 
 
 

25. Další podmínky administrace veřejné zakázky  

 
1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace dle zadaných údajů dodavatelem z veřejně dostupných zdrojů.  
2. Zadavatel náklady dodavatelů spojené se zasláním a vypracováním nabídky zadavatel nehradí. Rovněž zadavatel 

nepožaduje poplatky za to, že se dodavatel může o veřejnou zakázku ucházet.   
3. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  
4. Dodavatel je povinen ohlásit zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky, a které se týkají údajů požadovaných 

zadavatelem.  
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5. Dodavatel, si výzvu k účasti veřejné zakázky může stáhnout prostřednictvím 
http://zdobnice.com/index.php/urad/uredni-deska  

6. Splněním podmínek výzvy nevzniká dodavateli nárok pro přijetí nabídky ani nárok na uzavření smlouvy.  
7. Nabídky, které budou doručeny po stanoveném termínu, nebudou hodnoceny.  
8. Zadavatel požaduje akceptování návrhu Smlouvy o dílo s podpisem oprávněné osoby jako součást nabídky.  
9. Zadavatel si vyhrazuje právo:  

- nevybrat žádnou nabídku, zrušit výběrové řízení, nevracet podané nabídky a vyloučit dodavatele, jehož nabídka 
nebude splňovat podmínky zadávacích podmínek; 
- vyloučit dodavatele, který je dlužníkem zadavatele z jakéhokoliv právního titulu.  
  

10. Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky 
prostřednictvím uveřejnění informace na portálu  http://zdobnice.com/index.php/urad/uredni-deska  
 

11. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno prostřednictvím internetových stránek Obce Zdobnice 
http://zdobnice.com/index.php/urad/uredni-deska  V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
bude považovat za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na 
internetových stránkách  http://zdobnice.com/index.php/urad/uredni-deska  
 

 
 

 
PŘÍLOHY zadávací dokumentace:  

1. Metodický pokyn pro interpretační plány návštěvnických středisek 
2. Jednotný architektonický koncept Programu AOPK ČR Dům přírody 
3. Krycí list 
4. Návrh Smlouvy o dílo 
5. Čestní prohlášení – základní způsobilost 
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