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Obchodní úsek – Obchodní odbor  
ev. č. veřejné zakázky: OZP-VZ-2020-059 
 

ZPŮSOB ZVEŘEJNĚNÍ VÝZVY: Uveřejnění na internetových stránkách OZP a na profilu 
zadavatele OZP 
 
 
 
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
 
 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem 
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, IČ: 47114321 (dále jen „OZP“), má v úmyslu zadat 
veřejnou zakázku malého rozsahu s označením „Kreativní příprava časopisu BONUS 2021-
2022 - OPAKOVÁNÍ“, ev. číslo zakázky OZP-VZ-2020-032. Tato zakázka se řídí pouze 
ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako 
„ZZVZ“). 
 
V souladu s výše uvedeným vyzývá OZP zájemce o tuto zakázku k podání nabídky. 

 
Na základě této veřejné zakázky bude uzavřena smlouva s jedním uchazečem, jejíž návrh je 
přílohou č. 1 této výzvy. 

 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 
Název: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
Sídlo: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 
Zastoupena: Ing. Radovanem Kouřilem, generálním ředitelem 
IČ: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A7232 
 

  Kontaktní osoba zadavatele: Denisa Tichotová 
  E-mail:    denisa.tichotova@ozp.cz 
   
 
2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je povinnost poskytovatele připravit pro objednatele dle 
jeho požadavků čtyři čísla časopisu BONUS v období 2021-2022 včetně zajištění redakčního 
a grafického zpracování, autorských fotografií a článků, jazykových korektur, předtiskových 
korektur, zpracování a předání dat pro tisk a pro užití na web a sociální sítě objednatele 
 
3. PODMÍNKY ZÁVAZNÉ PRO DODAVATELE 
 
Veškeré obchodní, platební i další podmínky závazné pro dodavatele jsou uvedené v  návrhu 
smlouvy, který je přílohou č. 1 této výzvy.  
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Uchazeč je oprávněn v návrhu smlouvy vyplnit pouze místa barevně zvýrazněná. Jinak 
uchazeč nesmí do návrhu smlouvy zasahovat. Úpravy provedené uchazečem v návrhu 
smlouvy mimo označené části, budou důvodem k vyřazení nabídky, resp. vyloučení uchazeče 
z další účasti ve výběrovém řízení. Uchazeč tedy není oprávněn žádným způsobem měnit či 
doplňovat návrh smlouvy mimo zřetelně vyznačená místa. 
 
Doplněný návrh smlouvy musí být součástí nabídky uchazeče a musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná jiná osoba, musí být 
součástí nabídky též originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, z níž lze jednoznačně 
dovodit zmocnění příslušné osoby k jednání za uchazeče. 
  
 
4. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
 
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

 

Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena na základě dosažení nejvyššího počtu bodů 
dle stanovených dílčích kritérií hodnocení. Každé jednotlivé nabídce je dle příslušného kritéria 
(K1, K2 a K3) přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci 
příslušného kritéria. 
 
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich 
důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100%.  Hodnocení 
provede hodnotící komise způsobem, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle 
příslušných kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria.  Na základě součtu výsledných 
bodových hodnot jednotlivých nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnotící komise stanoví 
pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, 
která dosáhne nejvyšší hodnoty. Zaokrouhlení bude prováděno na jedno desetinné místo. 
 

Název kritéria Váha kritéria 

Nabídková cena (K1) 40% 

Kvalita vzorového plnění (K2) 40% 

Zaměření referencí (K3) 20% 

CELKEM 100% 

 

 

Kritérium K1 - Nabídková cena 

 

Nabídkovou cenou je myšlena Celková nabídková cena v Kč bez DPH dle cenové tabulky, 
která ke přílohou č. 1 návrhu smlouvy. Jako nejvýhodnější v tomto kritériu bude hodnocena 
nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH. 
Body jednotlivých nabídek v tomto kritériu budou vypočteny dle následujícího vzorce, následně 

budou body všech nabídek zredukovány vahou příslušného dílčího kritéria. 

 

Výpočet celkových bodů pro toto dílčí kritérium: 

 

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒃𝒐𝒅ů 𝒗 𝒌𝒓𝒊𝒕é𝒓𝒊𝒖 =  
𝒏𝒂𝒃í𝒅𝒌𝒐𝒗á 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒆𝒋𝒗ý𝒉𝒐𝒅𝒏ě𝒋ší 𝒏𝒂𝒃í𝒅𝒌𝒚

𝒏𝒂𝒃í𝒅𝒌𝒐𝒗á 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒄𝒆𝒏é 𝒏𝒂𝒃í𝒅𝒌𝒚
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Kritérium K2 – Kvalita vzorového plnění 

 

Kritérium kvalita vzorového plnění je zvoleno s ohledem na samotný předmět plnění veřejné 
zakázky. Prioritou zadavatele je zajištění co nejkvalitnějšího zpracování klientského časopisu 
a tím v rámci marketingu i maximálního informačního toku ke klientům OZP během roku 2021-
2022 prostřednictvím tohoto media. 
 
V rámci hodnocení tohoto kritéria zadavatel požaduje zpracování následujícího vzorového 
plnění: 
 
Část 1: Graficky zpracovaný návrh titulní strany časopisu BONUS s logem OZP a fotografií  
             osobnosti se vztahem k medicíně, pohybu, zdravému životnímu stylu…apod. 
Část 2: Graficky zpracovaný návrh strany s obsahem a jednotlivými rubrikami časopisu  
             BONUS (co čtenáři v časopisu najdou), a to včetně tiráže 
Část 3: Návrh rubriky pro děti ve věku 2-10 let včetně grafického zpracování 

 
Vzorové plnění bude nedílnou součástí nabídky uchazeče, a to v papírové (tištěné) 
podobě ve velikosti A4 (každá část vzorového plnění) a současně v elektronické podobě 
v souboru PDF na USB disku, který bude přiložen k nabídce uchazeče. 
 

Manuály OZP ke stažení jsou k dispozici na těchto webových adresách: 

http://www.ozp.cz/databox/manual-2020/Manual_kreativnich_vystupu_OZP.zip 
http://www.ozp.cz/databox/manual-2020/Logo_manual_OZP.zip 
Login:   ozp / heslo: dvestesedm 
 

 
Zadavatel bude hodnotit úroveň jednotlivých částí vzorového plnění, a to z hledisek níže 
definovaných.  
 
 
Část 1 - Návrh titulní strany časopisu BONUS 

 

Uchazeč navrhne titulní stranu s využitím grafických prvků OZP, jako jsou loga, písmo, 
barvy apod., tak, aby korespondovala s Logo manuálem OZP a Manuálem kreativních 
výstupů OZP. Cílem titulní strany je vzbudit zájem o obsah časopisu. Základním 
parametrem titulní strany je fotografie mediálně známé osobnosti se vztahem k OZP 
nebo k medicíně, zdravému životnímu stylu. Název časopisu  by měl být umístěn tak, 
aby byl jasně viditelný, ale nezasahoval do obličeje osobnosti. Součástí mohou být i 
titulky upozorňující na důležitá témata, která jsou obsahem časopisu.   
 
Výstupem by měla být jedna strana A4 v tištěné podobě a soubor PDF v el. 
podobě na USB disku. 
 
 

Hodnocené kritérium  Počet dílčích bodů 

Návrh obsahoval grafické/kreativní  

prvky korespondující s manuály OZP 

(typografie, barvy, logotyp, apod.)  

 

Za každý použitý prvek obdrží uchazeč 

2 body 

http://www.ozp.cz/databox/manual-2020/Manual_kreativnich_vystupu_OZP.zip
http://www.ozp.cz/databox/manual-2020/Logo_manual_OZP.zip
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Návrh titulní strany obsahoval portrétní 

celostránkovou fotografii 

 

3 

Zpracování návrhu titulní strany vedlo 

k zájmu o obsah časopisu 

 

3 

 

Uchazeč za každé splněné hodnocené kritérium obdrží stanovený počet bodů. Maximální 

možný počet dílčích bodů je 15. 

 

 

Část 2 - Návrh strany s obsahem a jednotlivými rubrikami časopisu 

 

Uchazeč navrhne grafickou i obsahovou podobu strany s obsahem časopisu, 
jednotlivými rubrikami časopisu a tiráží, to vše  korespondující s Logo manuálem OZP 
a Manuálem kreativních výstupů OZP. Rubriky by měly obsahově originálním 
způsobem navazovat na benefity pro pojištěnce OZP a na aplikaci „VITAKARTA“. 
Součástí této strany bude i návrh tiráže. Názvy rubrik se nesmí opakovat, rubriky 
mohou obsahovat podrubriky, které s těmito tématy souvisí.  
 
Výstupem by měla být jedna strana A4 v tištěné podobě a soubor PDF v el. 
podobě na USB disku. 
 

Podrobné informace k jednotlivým benefitům a programům pro pojištěnce OZP: 

https://www.ozp.cz/benefity, informace k aplikaci VITAKARTA: http://www.vitakarta.cz/ 

     

Hodnocené kritérium Počet dílčích bodů 

Návrh obsahoval grafické/kreativní  prvky 

korespondující s manuály OZP 

(typografie, barvy, logotyp, apod.) 

 

Za každý použitý prvek obdrží 

uchazeč 2 body 

Návrh strany obsahoval rubriku, která 

originálním způsobem obsahově 

navazovala na benefit pro pojištěnce OZP 

– Bezplatná preventivní vyšetření  

 

3 

Návrh strany obsahoval rubriku, která 

originálním způsobem obsahově 

navazovala na Cestovní pojištění 

VITALITAS  

 

3 

Návrh strany obsahoval rubriku, která 

originálním způsobem obsahově 

navazovala na Program slev a výhod 

PRO-FIT s OZP   

 

3 

Návrh strany obsahoval rubriku, která 

originálním způsobem obsahově 

navazovala  na aplikaci VITAKARTA  

 

3 

Návrh strany obsahoval rubriku, která 

originálním způsobem obsahově 

navazovala na ostatní benefity pro 

pojištěnce OZP  

 

2 

https://www.ozp.cz/benefity
http://www.vitakarta.cz/
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Tiráž byla zpracována v souladu 

s tiskovým zákonem  

 

3 

 

Uchazeč za každé splněné hodnocené kritérium obdrží stanovený počet bodů. Maximální 

možný počet dílčích bodů je 23. 

 

 

Část 3 - Návrh rubriky pro děti 2-10 let 

 

Uchazeč navrhne grafické i obsahové zpracování rubrik/ky pro děti v rozmezí 2- 10 let 
tak, aby emotivně a edukativně vhodně ztvárnila a přiblížila benefity a preventivní 
programy, které OZP svým pojištěncům nabízí. Návrh by měl obsahovat prvky 
korespondující s manuály OZP.   
 
Výstupem by měla být jedna strana A4 v tištěné podobě a soubor PDF  v el. 
podobě na USB disku. 
 
Podrobné informace k jednotlivým benefitům a programům pro pojištěnce OZP: 

https://www.ozp.cz/benefity 

 

 

Hodnocené kritérium Počet dílčích bodů 

Návrh obsahoval emotivní a 

edukativní ztvárnění zaměřené na tuto 

věkovou kategorii s odkazem na 

očkování   

 

3 

Návrh obsahoval emotivní a 

edukativní ztvárnění zaměřené na tuto 

věkovou kategorii s odkazem na 

dentální hygienu  

 

3 

Návrh obsahoval emotivní a 

edukativní ztvárnění zaměřené na tuto 

věkovou kategorii s odkazem na 

preventivní aktivity  

 

3 

Návrh obsahoval emotivní a edukativní 

ztvárnění zaměřené na tuto věkovou 

kategorii s odkazem na Dětské 

úrazové pojištění Vitalitas   

 

3 

Návrh obsahoval emotivní a edukativní 

ztvárnění zaměřené na tuto věkovou 

kategorii s odkazem na ostatní benefity 

OZP   

 

2 

 

 

Uchazeč za každé splněné hodnocené kritérium obdrží stanovený počet bodů. Maximální 

možný počet dílčích bodů je 14. 
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Výpočet celkových bodů pro toto dílčí kritérium: 

 

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý𝒄𝒉 𝒃𝒐𝒅ů 𝒗 𝒌𝒓𝒊𝒕é𝒓𝒊𝒖 =  
𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒅í𝒍čí𝒄𝒉 𝒃𝒐𝒅ů 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒄𝒆𝒏é 𝒏𝒂𝒃í𝒅𝒌𝒚

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒅í𝒍čí𝒄𝒉 𝒃𝒐𝒅ů 𝒏𝒆𝒋𝒗ý𝒉𝒐𝒅𝒏ě𝒋ší 𝒏𝒂𝒃í𝒅𝒌𝒚
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

Kritérium K3 – Zaměření referencí 

 

Zaměřením referenční zakázky je myšleno zaměření časopisu, který byl předmětem 

dodavatelem poskytnuté referenční zakázky (viz kapitola 5. této výzvy, část Technická 

kvalifikace). Hodnoceny budou pouze první tři reference ze seznamu, který účastník předloží 

v rámci prokazování kvalifikace. Každá z referenčních zakázek obdrží počet dílčích bodů dle 

tabulky uvedené níže. Dílčí body za jednotlivé reference budou sečteny a označeny jako 

„počet dílčích bodů“. Tato suma bude dosazena do vzorce pro výpočet celkového počtu bodů. 

 

Celkové body jednotlivých nabídek v tomto kritériu nabídek budou vypočteny dle níže 

uvedeného vzorce, následně budou body všech nabídek zredukovány vahou příslušného 

dílčího kritéria. 

 

Zaměření referenční zakázky 
Počet dílčích 
bodů 

Referenční zakázka se týkala tištěného „pojišťovacího 
časopisu“. 10 

Referenční zakázka se týkala tištěného „časopisu se 
zaměřením na zdravý životní styl“. 8 

Referenční zakázka se týkala ostatních tištěných časopisů 
(ani jedna z předchozích kategorií). 3 

 

Dílčí body lze získat vždy pouze za jeden typ zaměření a nelze je sčítat. Není tedy možné, 

aby účastník uvedl, že se např. jednalo o pojišťovací časopis a časopis pro ženy nebo 

pro muže a tiskoviny rodinného typu. Dílčí body budou přiděleny vždy pouze za jedno 

zaměření časopisu. V případě, že účastník uvede více zaměření časopisu, bude mu 

přidělen počet dílčích bodů odpovídající zaměření „ostatní tištěné časopisy“.  

Maximální počet dílčích bodů je 30. 

 

 

 

Výpočet celkových bodů pro toto dílčí kritérium: 

 

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗ý𝒄𝒉 𝒃𝒐𝒅ů 𝒗 𝒌𝒓𝒊𝒕é𝒓𝒊𝒖 =  
𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒅í𝒍čí𝒄𝒉 𝒃𝒐𝒅ů 𝒉𝒐𝒅𝒏𝒐𝒄𝒆𝒏é 𝒏𝒂𝒃í𝒅𝒌𝒚

𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒅í𝒍čí𝒄𝒉 𝒃𝒐𝒅ů 𝒏𝒆𝒋𝒗ý𝒉𝒐𝒅𝒏ě𝒋ší 𝒏𝒂𝒃í𝒅𝒌𝒚
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Vzorec pro konečný výpočet celkové ekonomické výhodnosti nabídky  

 

𝑽 =
𝑵𝑪𝒏

𝑵𝑪
∗ 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟒𝟎 + 

𝑩𝑲𝟐

𝑩𝑲𝟐𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟒𝟎 +

𝑩𝑲𝟑

𝑩𝑲𝟑𝒏
∗ 𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟐𝟎 

 
kde:  
 
V je celková ekonomická výhodnost nabídky  
NC je nabídková cena hodnocené nabídky  
NCn je nabídková cena nejvýhodnější nabídky 
BK2  je počet dílčích bodů hodnocené nabídky v kritériu K2 
BK2n je počet dílčích bodů nejvýhodnější nabídky v kritériu K2 
BK3  je počet dílčích bodů hodnocené nabídky v kritériu K3 
BK3n je počet dílčích bodů nejvýhodnější nabídky v kritériu K3 
 
 
5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE   
 
Zadavatel požaduje dále uvedené požadavky na prokázání kvalifikace. 
 
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění: 

a) Základní způsobilosti 
b) Profesní způsobilosti 
c) Technické způsobilosti 

 

Základní způsobilost: 

Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) 

ZZVZ a § 74 odst. 2 ZZVZ.  

Dodavatel prokáže splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení. 

 

Profesní způsobilost 
 

Uchazeč prokáže profesní způsobilost k plnění veřejné zakázky předložením výpisu 
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. K prokázání postačí prostá kopie 
dokumentu ne starší 90 dnů ode dne lhůty pro podání nabídek. 
 

 

Technická kvalifikace 

 

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením seznamu jím realizovaných 

referenčních zakázek za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, s uvedením: 

 identifikace objednatele, vč. uvedení kontaktů na zástupce objednatele 

 názvu realizované zakázky 

 předmětu veřejné zakázky 

 ceny zakázky (finanční objem plnění účastníka v Kč bez DPH) 

 doby poskytnutí zakázky 

 informace, pokud dodavatel plnil zakázku společně s jinými dodavateli nebo jako 

poddodavatel 
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 rozsah, v jakém se účastník na plnění celé zakázky podílel 

 

Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: 

Ze seznamu realizovaných zakázek musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel sám realizoval 

minimálně 3 zakázky, s obdobným předmětem plnění jako je předmět této veřejné 

zakázky. Tzn. kreativní návrh, sepsání a vyhotovení kompletního časopisu, včetně jeho 

textového a grafického zpracování až do finální podoby podkladů pro tisk. Minimální hodnota 

každé z realizovaných zakázek musela činit alespoň 300 000 Kč bez DPH. 

 

Vzorový seznam realizovaných zakázek je přílohou č. 2 této výzvy. 

 

6. PODDODAVATELÉ 
 

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce  
 

a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo  
b) předložil jako přílohu závazného vzoru smlouvy seznam poddodavatelů, pokud jsou 
účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit.  
 
V případě nepředložení takového Seznamu platí, že účastník nebude plnit veřejnou 

zakázku prostřednictvím poddodavatele.  
  
7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Nabídku podá uchazeč v listinné podobě na adresu sídla zadavatele. Nabídka musí být 
podána v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí nést označení: 
 
„NEOTEVÍRAT - NABÍDKA - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „KREATIVNÍ PŘÍPRAVA ČASOPISU 
BONUS 2021-2022“. 
 
Nabídky musí být doručeny na adresu sídla zadavatele nejpozději do 5. 10. 2020 do 10:00 
hodin.  
 
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po lhůtě pro podání nabídek, nebudou otevírány a 
zařazeny do výběrového řízení a zadavatel o jejich pozdním podání vyrozumí dodavatele. 
 
7. DALŠÍ PODMÍNKY  
 
1) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
2) Údaje uvedené ve smlouvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné 

zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky. 
3) Veškeré dotazy k výběrovému řízení jsou uchazeči povinni adresovat na kontaktní osobu 

zadavatele uvedenou výše.  
4) Zadavatel je oprávněn zrušit toto řízení bez uvedení důvodu do doby uzavření smlouvy. 
5) Uchazeči nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v tomto řízení. 
6) Uchazeč je svojí nabídkou vázán 30 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání 

nabídek. 
7) Uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní 

a nediskriminační průběh řízení. 
8) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z výběrového řízení uchazeče, jehož účastí ve 

výběrovém řízení by došlo k narušení hospodářské soutěže. 
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V Praze dne 21. 9. 2020 
 
 
 
 

PhDr. Miloslava Lukešová 
obchodní ředitelka 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy včetně následujících příloh: 

Příloha č. 1 návrhu smlouvy – Cenová tabulka 
Příloha č. 2 návrhu smlouvy – vzor protokolu o poskytnutí plnění 

Příloha č. 2 -  Vzorový seznam referenčních zakázek 
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