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MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
nám. T. G. Masaryka č.o. 29 
571 01  Moravská Třebová 

 
 

 

 

 

 
 

Doplňující informace k zadávací dokumentaci 
(verze ze dne 17.12.2013) 

 
V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „CESTA OD RENESANCE 

K BAROKU – film a animované spoty III.“ zadavatel eviduje následující doplňující informace 

k zadávací dokumentaci: 

 

1. Dotaz č. 1 ze dne 12.12.2013 

 

V ZD je v bodě II. explicitně uvedeno, že zadavatel požaduje po uchazeči "Návrh scénáře filmu a 

animovaných spotů" a to v takové podobě, aby "respektovat veškeré požadavky stanovené 

zadavatelem v zadávací dokumentaci a přílohách zadávací dokumentace (viz zejména příloha č. 2 

zadávací dokumentace)". ZD dále uvádí "Zadavatel uchazeče upozorňuje, že kvalita, jakož i kreativita 

uchazečem předloženého návrhu scénáře bude předmětem posouzení souladu nabídky uchazeče se 

zadávací dokumentací. Uchazeči proto musí zpracovat návrh scénáře v takových podrobnostech, aby 

hodnotící komise mohla provést jeho posouzení dle parametrů stanovených zadavatelem v zadávací 

dokumentaci." 

  
Výše uvedená formulace: 

 

a) jednoznačně deklaruje, že součástí posuzování jednotlivých nabídek bude subjektivní kvalita 

předložených návrhů scénářů, což je však v přímém rozporu se zněním bodu "IV. Hodnotící 

kritéria a způsob hodnocení nabídek", který jednoznačně uvádí jako jediné posuzované 

kritérium "nejnižší nabídkovou cenu bez DPH". Za daných okolností není možné v souladu se 

ZVZ po uchazeči vyžadovat předložení ad-hoc vytvořeného díla (scénáře), který má být 

předmětem blíže neurčeného a předem nepopsaného subjektivního zkoumání, jehož výsledek 

by měl mít v ZD nezakotvený (nepopsaný) vliv na posuzování předložené nabídky. 

 
b) se odkazuje na "požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci", aniž by bylo i 

po podrobnějším zkoumání zřejmé, o které požadavky se jedná. ZD se totiž dále požadavky 

na podobu scénářů nezabývá. 
 

mailto:akasicky@seznam.cz


 

 

 

 

 
CESTA OD RENESANCE K BAROKU – film a animované spoty III. 

 

strana 2 
 

Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 461 353 104, fax: 461 311 572 
Ing. Andrej Kašický, pověřen organizací zadávacího řízení, e-mail: akasicky@seznam.cz, GSM: +420 733 389 497 

 

c) se odkazuje na "požadavky stanovené zadavatelem v přílohách zadávací dokumentace (viz 

zejména příloha č. 2 zadávací dokumentace)", ačkoliv se příloha č. 2 ZD zabývá výhradně 

požadovanou dramaturgickou a výslednou technickou podobou filmů. Z této formulace 

nevyplývá dostatečně jasný požadavek na podobu scénářů (literární, dramatický, storyboard 

etc. resp. dílčí či úplný apod.) tak, aby mohly být scénáře uchazečů posuzovány dle shodných 

kritérií a byla dle ZVZ zaručena rovnost příležitostí uchazečů a transparentnost VŘ. 

 

d) se ve větě "aby hodnotící komise mohla provést jeho posouzení dle parametrů stanovených 

zadavatelem v zadávací dokumentaci" odvolává na neexistující parametry ZD. 

 

V této souvislosti prosím narovnat všechny nesrovnalosti uvedené v bodě a) - d) a především 

jednoznačně uvést zda a jakým způsobem bude scénář (scénáře) předmětem posuzování či 

hodnocení a v jaké podobě a rozsahu mají být zpracovány, resp. v případě, že jediným posuzovaným 

kritériem VŘ bude nabídková cena, od požadavku na předložení scénářů z důvodů kolize s účelem 

sledovaným ZVZ upustit.  

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 ze dne 12.12.2013 

 

Hodnotící komise bude posuzovat nabídky uchazečů v souladu s postupem uvedeným v § 76, odst. 1) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Nabídky tedy budou posouzeny: 

 

a) z hlediska splnění zákonných požadavků, 

b) z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, 

c) z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) 

zákona. 

 

Posouzení předloženého scénáře a animovaných spotů je součástí posouzení z hlediska splnění 

požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci (tj. bod b) výše uvedeného výčtu aktivit 

spadajících pod pojem „posouzení nabídek“). 

 

Z uvedeného vyplývá, že: 

 

a) Předložené návrhy scénářů filmu a animovaných spotů nejsou předmětem hodnocení, které 

bude hodnotící komise realizovat podle § 79 zákona. Jediným hodnotícím kritériem předmětné 

veřejné zakázky je nabídková cena bez DPH (viz čl. IV., bod 1) zadávací dokumentace). 

Předložené scénáře budou předmětem posouzení nabídek, což je z procedurálního hlediska 

zásadně odlišná aktivita hodnotící komise. 

 

b) Požadavky zadavatele na zpracování návrhu scénáře filmu a animovaných spotů jsou 

specifikované zejména v:  

 
- následujícím textu čl. II zadávací dokumentace: Scénář filmu a animovaných spotů bude 

navržen zhotovitelem v psané formě, ve formě scénáře v hrubých obrysech, přičemž 

veškeré potřebné podklady pro zpracování scénáře si musí zhotovitel opatřit sám. 

Uchazeč ve své nabídce předloží scénář, který bude obsahovat minimálně stručný popis 

prostředí, osob, dějové linky a popis scénografického řešení (resp. výtvarný projev). 
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- v příloze č. 2 zadávací dokumentace: návrhy scénářů filmu a animovaných spotů musí být 

v souladu s kapitolou 3.1. Koncepce projektu a základní popis projektu. Scénář by měl být 

vsazen do kontextu projektu jako celku. Projekt je složen z několika dílčích aktivit různého 

charakteru (stavební část projektu, restaurátorské aktivity, publikace „Slavné stavby 

Moravské Třebové“, propagační aktivity, informační kiosky, 3D digitální model města atd.). 

Veřejná zakázka na zpracování propagačně – naučného filmu a animovaných spotů jsou 

jednou z těchto aktivit a proto zadavatel očekává, že se uchazeči seznámí s projektem 

jako celek a v návaznosti na to připraví návrhy scénářů film a animovaných spotů tak, aby 

jak film, tak i animované spoty zapadaly svým pojetím do celkové podoby projektu „Cesta 

od renesance k baroku“. 

 

Návrhy scénářů filmu a animovaných spotů by měly být v souladu zejména s charakterem 

a zaměřením propagačních aktivit. Stěžejní výstupy propagačních aktivit tvoří přílohu této 

doplňující informace. 

 

I navzdory tomu, že návrhy scénářů filmu a animovaných spotů nebudou předmětem hodnocení, 

zadavatel ponechává požadavek na předložení návrhů scénářů. Tento požadavek je pro posouzení 

nabídky důležitý a poskytne jak členům hodnotící komise, tak i zadavateli rámcový obraz budoucí 

podoby filmu a animovaných spotů, od kterých by se následně neměl vítězný uchazeč výrazně 

odchýlit. 

 

Požadavkem na předložení návrhů scénářů se zadavatel podrobně zabýval v rámci přípravy zadávací 

dokumentace. Přípravný tým (mimo jiné složený z odborníků z oblasti filmové tvorby) zvážil všechny 

aspekty tohoto požadavku a dospěl k závěru, že nejde o neadekvátní, resp. jakkoliv diskriminační 

požadavek vůči uchazečům. Tento požadavek byl do zadávací dokumentace zařazen ne proto, aby 

uchazečů znesnadnil přípravu nabídky, ale proto, aby nabídka poskytla alespoň rámcovou odpověď 

na to, jak hodlá uchazeč rozpracovat základní koncepci projektu uvedenou v kapitole 3.1., přílohy č. 2 

zadávací dokumentace. S ohledem na tuto skutečnost a současně s ohledem na nadcházející 

vánoční období zadavatel rovněž přiměřeně prodloužil i lhůtu pro podání nabídek (lhůta pro podání 

nabídek je téměř dvojnásobně dlouhá ve srovnání se zákonnou povinností). 

 

K záležitosti předložení návrhů scénářů zadavatel dále uvádí, že ze Smlouvy o dílo (viz příloha č. 5 

zadávací dokumentace) je zřejmé, že příprava finální podoby scénářů je předmětem samotného díla 

(viz čl. III., body 2. a 3. návrhu smlouvy o dílo). V kontextu uvedeného je tedy patrné, že nabídka 

uchazeče nemusí obsahovat detailně propracovanou (tj. finální podobu) návrhu scénářů. 

 

Zadavatel prostřednictvím této odpovědi doplňuje informaci, že z hlediska rozsahu zpracování návrhů 

scénáře očekává, že návrh scénáře filmu bude v rozsahu max. 3 normostrany A4 a návrh scénáře 

jednoho animovaného spotu bude v max. rozsahu 1 normostrany A4, tj. max. 4 normostrany A4 pro 4 

plánované animované spoty. 

 

1. Dotaz č. 2 ze dne 12.12.2013 

 

V bodě IV. odst. 4 písm. i) ZD je uveden požadavek na přiložení dokumentu "profesní životopis 

mediálně známé osoby (hlavní role v dokumentu)" aniž by bylo zřejmé, do jaké míry bude mít 

výsledek subjektivního posouzení splnění veličiny "mediálně známá osoba" vliv na úplnost nabídky 

uchazeče. 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 ze dne 12.12.2013 

 

Posouzení splnění požadavků na hlavní postavu filmu (hlavní role v dokumentu) bude hodnotící 

komise realizovat v kontextu požadavku zadavatele, který je uveden v příloze č. 2 zadávací 

dokumentace, kapitola 3.2.2.: 

 

- mediálně známá osoba (hlavní role v dokumentu) bude průvodcem v dokumentu, 

 

- mediálně známou osobou (hlavní role v dokumentu) je pro účely této zakázky 

celorepublikově mediálně známá osoba z oblasti divadla, televize, film, rozhlasu atd., 

 

Zadavatel předpokládá, že výše specifikovaná mediálně známá osoba bude ve filmu vystupovat  

(v obraze), tj. nebude film pouze hlasově doprovázet v rovině komentáře k obrazu. 

 

Z předloženého profesního životopisu musí být zřejmé splnění výše uvedených požadavků zadavatele 

na tuto osobu. Cílem zadavatele je vytvoření filmu na profesionální úrovni, který bude poutavým 

dokumentem o Moravské Třebové. 

 

Tato doplňující informace bude: 

 

 zaslána všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci, 

 

 zveřejněna na profilu zadavatele (http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4c412717-d2c6-

42ee-a6f6-11c063bbf7b8), 

 

 zveřejněna na webových stránkách města Moravská Třebová (www.moravskatrebova.cz). 

 

V Moravské Třebové dne 17.12.2013 

 

 

 

 

 

Ing. Andrej Kašický, pověřen organizací zadávacího řízení 
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