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LIBERECKÝ KRAJ
U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2

ZZPPRRÁÁVVAA OO PPOOSSOOUUZZEENNÍÍ AA HHOODDNNOOCCEENNÍÍ NNAABBÍÍDDEEKK
dle § 37 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon)

sepsaná v rámci obchodní veřejné soutěže na veřejnou zakázku

„MĚSÍČNÍK LIBERECKÝ KRAJ“

A. Údaje o složení komise

B. Přehled nabídek, které komise převzala od zadavatele k posouzení

C. Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny

D. Seznam nabídek, které komise navrhla zadavateli k vyřazení ze soutěže

E. Seznam hodnocených nabídek

F. Stručný popis způsobu hodnocení nabídek

G. Výsledek hodnocení jednotlivých nabídek

H. Zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

I. Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení
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AA.. ÚÚddaajjee oo sslloožžeenníí kkoommiissee

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek se sešla na druhém jednání dne 22.03.2004            
v 11.00 hod. v zasedací místnosti č. 343, ve třetím patře budovy Krajského úřadu Libereckého kraje,                  
U Jezu 642/2a v Liberci.

Komise pracovala ve složení :

1. RNDr. Pavel Pavlík, hejtman Libereckého kraje

2. Ing. Miroslav Mach, statutární náměstek hejtmana

3. Ing. Karel Dolejší, náměstek hejtmana

4. Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně hejtmana

5. Irena Benešová, náměstkyně hejtmana

6. Ing. Jaroslav Zámečník CSc., člen rady kraje

7. Radim Zika, člen rady kraje

8. Ing. Pavel Ráček, člen rady kraje

9. František Gábor, člen rady kraje

Komise se sešla v usnášeníschopném počtu 9 osob. Všichni zúčastnění před začátkem 
jednání podepsali čestné prohlášení o své nepodjatosti k této veřejné zakázce a prezenční listinu. 

BB.. PPřřeehhlleedd nnaabbííddeekk,, kktteerréé kkoommiissee ppřřeevvzzaallaa oodd zzaaddaavvaatteellee kk ppoossoouuzzeenníí

Komise převzala od zadavatele nabídky, které splnily podmínky soutěže z hlediska úplnosti, 
kontrolované při otevírání obálek. K posouzení a hodnocení bylo komisi předáno 6 nabídek 
s pořadovými čísly dle seznamu nabídek :

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 11 ::

Obchodní jméno : GENUS TV a.s.

Sídlo uchazeče : Rumunská 655/9, 460 01  Liberec 1

Nabídková cena  : 4.215.596,- Kč

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 22 ::

Obchodní jméno : KALENDÁŘ LIBERECKA s.r.o.

Sídlo uchazeče : Papírová 537, 460 01  Liberec 2

Nabídková cena  : 3.934.331,- Kč

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 33 ::

Obchodní jméno : CCG - CZECH COMMUNICATION GROUP s.r.o.

Sídlo uchazeče : Londýnská 32, 120 00  Praha 2

Nabídková cena  : 2.716.560,- Kč
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NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 44 ::

Obchodní jméno : STRATEGIC CONSULTING s.r.o.

Sídlo uchazeče : Pod Rapidem 10, 100 00  Praha 10

Nabídková cena  : 4.492.950,- Kč

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 55 ::

Obchodní jméno : VLTAVA-LABE-PRESS a.s.

Sídlo uchazeče : Klíšská 1702/25, 400 01  Ústí nad Labem

Nabídková cena  : 2.848.158,- Kč

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 66 ::

Obchodní jméno : ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE s.r.o.

Sídlo uchazeče : 1. máje 26, 460 01  Liberec 1

Nabídková cena  : 4.584.552,- Kč

CC.. ZZddůůvvooddnněěnníí mmiimmoořřááddnněě nníízzkkéé nnaabbííddkkoovvéé cceennyy

Zadavatel odeslal na základě rozhodnutí komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
27.02.2004 uchazečům CCG - CZECH COMMUNICATION GROUP s.r.o. a VLTAVA-LABE-
PRESS a.s. výzvu ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 36 
odst. 1) zákona č. 199/1994 Sb. Tato výzva byla odeslána dne 02.03.2004 s tím, že termín pro 
obdržení zdůvodnění byl stanoven v souladu s ustanovením zákona ve lhůtě sedmi dnů od doručení.
Uchazeč VLTAVA-LABE-PRESS a.s. převzal tuto výzvu dne 03.03.2004 a zdůvodnění bylo 
zadavateli doručeno dne 10.03.2004, uchazeč CCG - CZECH COMMUNICATION GROUP s.r.o. 
převzal výzvu dne 08.03.2004 a zdůvodnění bylo zadavateli doručeno 15.03.2004. Komise na 
základě výše uvedených skutečností konstatuje, že oba uchazeči dodrželi stanovenou lhůtu pro 
zaslání předmětného zdůvodnění a komise může proto obě tato zdůvodnění posoudit. 

Komise po projednání a posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny obou 
vyzvaných uchazečů konstatuje, že shledává důvody uchazeče VLTAVA-LABE-PRESS a.s.  
objektivně prokázané, uchazeč CCG - CZECH COMMUNICATION GROUP s.r.o. opírá své 
zdůvodnění o výhodné subdodavatelské smlouvy a originální know-how. Tyto smluvní vztahy a 
know-how nelze stoprocentně objektivně posoudit, přesto komise nedoporučuje uchazeče vyloučit 
z další účasti v obchodní veřejné soutěži a současně konstatuje, že nabídky uchazečů                   
VLTAVA-LABE-PRESS a.s. i CCG - CZECH COMMUNICATION GROUP s.r.o. bude dále 
hodnotit spolu s ostatními předloženými nabídkami.

DD.. SSeezznnaamm nnaabbííddeekk,, kktteerréé kkoommiissee nnaavvrrhhllaa zzaaddaavvaatteellii kk vvyyřřaazzeenníí zzee ssoouuttěěžžee

Komise po posouzení nenavrhuje zadavateli k vyřazení žádnou nabídku.
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EE.. SSeezznnaamm hhooddnnoocceennýýcchh nnaabbííddeekk

Po posouzení komise přistoupila k hodnocení nabídek uchazečů :

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 11 ::

Obchodní jméno : GENUS TV a.s.

Sídlo uchazeče : Rumunská 655/9, 460 01  Liberec 1

Nabídková cena  : 4.215.596,- Kč

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 22 ::

Obchodní jméno : KALENDÁŘ LIBERECKA s.r.o.

Sídlo uchazeče : Papírová 537, 460 01  Liberec 2

Nabídková cena  : 3.934.331,- Kč

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 33 ::

Obchodní jméno : CCG - CZECH COMMUNICATION GROUP s.r.o.

Sídlo uchazeče : Londýnská 32, 120 00  Praha 2

Nabídková cena  : 2.716.560,- Kč

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 44 ::

Obchodní jméno : STRATEGIC CONSULTING s.r.o.

Sídlo uchazeče : Pod Rapidem 10, 100 00  Praha 10

Nabídková cena  : 4.492.950,- Kč

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 55 ::

Obchodní jméno : VLTAVA-LABE-PRESS a.s.

Sídlo uchazeče : Klíšská 1702/25, 400 01  Ústí nad Labem

Nabídková cena  : 2.848.158,- Kč

NNAABBÍÍDDKKAA ČČ.. 66 ::

Obchodní jméno : ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE s.r.o.

Sídlo uchazeče : 1. máje 26, 460 01  Liberec 1

Nabídková cena  : 4.584.552,- Kč

FF.. SSttrruuččnnýý ppooppiiss zzppůůssoobbuu hhooddnnoocceenníí

Komise hodnotila předložené nabídky na základě vyhlášených kriterií hodnocení, kterým 
byly  na předchozím jednání přiděleny následující váhy :

a. Celková obsahová, grafická a jakostní podoba - váha : 5
b. Výše nabídkové ceny za splnění veřejné zakázky - váha : 3
c. Návrh modelu finanční spolupráce po dobu trvání smlouvy - váha : 1
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Na základě vyhlášeného způsobu hodnotila komise jednotlivé nabídky s využitím bodovací 
stupnice 1 - 10 bodů. Každý člen komise ve své hlasovací tabulce obodoval nabídky 
po jednotlivých kriteriích a přidělené body vynásobil stanovenou váhou. Tímto způsobem určil 
každý člen komise své pořadí jednotlivých uchazečů. Pro výpočet bodů u nabídkové ceny byl 
použit následující vzorec : nejnižší nabídková cena/nabídková cena uchazeče x 10 bodů, výsledek je 
zaokrouhlen na jedno desetinné místo.

GG.. VVýýsslleeddeekk hhooddnnoocceenníí jjeeddnnoottlliivvýýcchh nnaabbííddeekk

Výsledek hodnocení je zobrazen v bodovací tabulce, která je přílohou této zprávy.

HH.. ZZddůůvvooddnněěnníí vvýýbběěrruu nneejjvvhhooddnněějjššíí nnaabbííddkkyy

Komise doporučuje zadavateli jako nejvhodnější nabídku GENUS TV a.s., se sídlem 
Rumunská 655/9, 460 01  Liberec 1, neboť po vyhodnocení prvního z hodnotících kriterií - celkové 
obsahové, grafické a jakostní podoby - komise konstatuje, že noviny dodržují formát denního 
tisku, nabízejí jej v originální podobě specifické pouze pro Liberecký kraj, jsou uzpůsobeny stylu 
Libereckého kraje, přehledné pro čtenáře (stálé rubriky, grafy, sloupky...) a celkově graficky 
vyvážené. Výše nabídkové ceny za splnění veřejné zakázky je čtvrtá nejnižší, což představuje 
4.215.596,- Kč. Podle návrhu modelu finanční spolupráce po dobu trvání smlouvy je 85% 
výtěžku reklamy za měsíc pro zadavatele s tím, že cenu inzerce stanoví zadavatel a současně je 
zajištěna pravidelná reklama na TV Prima s odkazem na el. adresu vydání.

Jako druhá v pořadí byla komisí doporučena nabídka uchazeče                        
VLTAVA-LABE-PRESS a.s., se sídlem Klíšská 1702/25, 400 01  Ústí nad Labem. Celková 
obsahová, grafická a jakostní podoba  je uzpůsobena stylu Libereckého kraje, je přehledná pro 
čtenáře (stálé rubriky, grafy, sloupky...), a celkově graficky vyvážená. Současně lze ale konstatovat, 
že noviny se striktně drží podoby obecně známého formátu denního tisku VLP. Nabídka obsahuje 
druhou nejnižší nabídkovou cenu ve výši 2.848.158,- Kč. Návrh modelu finanční spolupráce po 
dobu trvání smlouvy předpokládá 75% provize z reklamy objednateli.

Jako třetí v pořadí byla komisí doporučena nabídka uchazeče                                                
CCG  - CZECH COMMUNICATION GROUP s.r.o., se sídlem Londýnská 32, 120 00  Praha 2,
jelikož celková obsahová, grafická a jakostní podoba není uzpůsobena stylu Libereckého kraje,
není přehledná pro čtenáře (stálé rubriky, grafy, sloupky...) a převažuje v ní snaha o grafické efekty 
nad celkovou vyvážeností listu. Nabídková cena za splnění veřejné zakázky je nejnižší, její výše 
představuje částku 2.716.560,- Kč. Návrh modelu finanční spolupráce po dobu trvání smlouvy
předpokládá 100% inzerce obstaravateli, možnost jednorázového rozšíření počtu stran o dvě, z toho 
jedna inzertní a jedna redakční (redakční stranu hradí zpracovatel) při snížení měsíční fakturace o
8%.

Jako čtvrtá v pořadí byla komisí doporučena nabídka uchazeče                                             
ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE s.r.o., neboť celková obsahová, grafická a 
jakostní podoba je pouze částečně uzpůsobena stylu Libereckého kraje, graficky vyvážená a 
přehledná pro čtenáře. Nabídka však splňuje pouze barevnost, v předloženém návrhu není použita 
symbolika kraje. Výše nabídkové ceny za splnění veřejné zakázky je nejvyšší v hodnotě 
4.584.552,- Kč. V návrhu modelu finanční spolupráce po dobu trvání smlouvy uchazeč nabízí 
75% provize z reklamy objednateli.
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Jako pátá v pořadí byla komisí doporučena nabídka uchazeče                                 
STRATEGIC CONSULTING s.r.o., se sídlem Pod Rapidem 10, 100 00  Praha 10, neboť po 
vyhodnocení celkové obsahové, grafické a jakostní podoby lze konstatovat, že materiál je pouze 
částečně uzpůsoben stylu Libereckého kraje, je přehledný pro čtenáře (stálé rubriky, grafy, 
sloupky...), grafické efekty a textové pasáže jsou vyvážené.  Výše nabídkové ceny za splnění 
veřejné zakázky je stanovena ve výši 4.492.950,- Kč, což představuje druhou nejvyšší cenovou 
nabídku. Návrh modelu finanční spolupráce po dobu trvání smlouvy stanoví 100% inzerce 
obstaravateli, dále obsahuje návrh na zvýšení reklamy na dvě strany stávajícího periodika, což 
představuje slevu ve výši  40 800,- Kč za měsíc tj. 448 800,- Kč ročně, v případě jedné reklamní 
strany navíc (8+1) uchazeč nabízí jednu redakční stranu zdarma (8+2).

Jako šestá v pořadí byla komisí doporučena nabídka uchazeče                                      
KALENDÁŘ LIBERECKA s.r.o., se sídlem Papírová 537, 460 01  Liberec 1, jelikož návrh 
celkové obsahové, grafické a jakostní podoby je sice přehledný pro čtenáře a graficky vyvážený, 
obsahuje však nepřijatelný název tiskoviny, nemá obecně vžitý charakter denního tisku a je pouze 
částečně uzpůsoben stylu Libereckého kraje. Nabídka obsahuje třetí nejnižší nabídkovou cenu ve 
výši 3.934.331,- Kč. V návrhu modelu finanční spolupráce po dobu trvání smlouvy uchazeč 
nabízí 25% výtěžku z inzerce za daný měsíc pro zadavatele.

II.. PPoořřaaddíí nnaabbííddeekk sseessttaavveennéé ppooddllee vvýýsslleeddkkuu hhooddnnoocceenníí

Komise sestavila podle výsledků hodnocení následující konečné pořadí :

NNAA PPRRVVNNÍÍMM MMÍÍSSTTĚĚ :: GENUS TV a.s.

IČO : 48 29 19 27
Sídlo : Rumunská 655/9, 460 01  Liberec 1
Nabídková cena : 4.215.596,- Kč

NNAA DDRRUUHHÉÉMM MMÍÍSSTTĚĚ :: VLTAVA-LABE-PRESS a.s.

IČO : 61 86 09 81
Sídlo : Klíšská 1702/25, 400 01  Ústí nad Labem
Nabídková cena : 2.848.158,- Kč

NNAA TTŘŘEETTÍÍMM MMÍÍSSTTĚĚ :: CCG - CZECH COMMUNICATION GROUP s.r.o.

IČO : 26 75 43 55
Sídlo : Londýnská 32, 120 00  Praha 2
Nabídková cena : 2.716.560,- Kč

NNAA ČČTTVVRRTTÉÉMM MMÍÍSSTTĚĚ :: ARR - AGENTURA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE s.r.o.

IČO : 48 26 72 10
Sídlo : 1. máje 26, 460 01  Liberec 1
Nabídková cena : 4.584.552,- Kč

NNAA PPÁÁTTÉÉMM MMÍÍSSTTĚĚ :: STRATEGIC CONSULTING s.r.o.

IČO : 25 79 29 20
Sídlo : Pod Rapidem 10, 100 00  Praha 10
Nabídková cena : 4.492.950,- Kč
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NNAA ŠŠEESSTTÉÉMM MMÍÍSSTTĚĚ :: KALENDÁŘ LIBERECKA s.r.o.

IČO : 60 27 90 01
Sídlo : Papírová 537, 460 01  Liberec 1
Nabídková cena : 3.934.331,- Kč

S tímto závěrem komise v 12.10 hod. ukončila své jednání.
Podpisem členové komise stvrzují svůj souhlas s obsahem zprávy.

RNDr. Pavel Pavlík ………………………………….

Ing. Miroslav Mach ………………………………….

Ing. Karel Dolejší ………………………………….

Ing. Eva Bartoňová ………………………………….

Irena Benešová ………………………………….

Ing. Jaroslav Zámečník CSc. ………………………………….

Radim Zika ………………………………….

Ing. Pavel Ráček ………………………………….

František Gábor ………………………………….

Zapsal : Libor Vokas




