VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
VZ:
„Zajištění grafických služeb“
zadávaná dle ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, PSČ 17000 Praha 7
02795281
CZ02795281
VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE
dle ust. § 123 písm. b) ZZVZ

Datum posouzení:

07.12.2021

Místo jednání:

sídlo zadavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele:
Obchodní jméno vybraného
dodavatele
Creative Heroes s.r.o.

Identifikační údaje vybraného dodavatele
IČO: 24852996
Ocelkova 6320, 198 00, Černý most, Praha 9

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro
prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace:
Základní způsobilost dle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech
před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze
a)
č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

Výpis z evidence rejstříku trestů právnické osoby
Creative Heroes s.r.o., ze dne 26.11.2021, doložka
konverze z 02.12.2021
Výpis z evidence rejstříku trestů fyzické osoby František
Dečman, ze dne 02.12.2021, doložka konverze
z 02.12.2021
Výpis z evidence rejstříku trestů fyzické osoby Gustav
Königsmark, ze dne 26.11.2021, doložka konverze
z 02.12.2021
Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči
orgánům Finanční správy ČR, vydané dne 25.11.2021
Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, Územním
pracovištěm pro Prahu 9, elektronický originál.
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Způsobilým je dodavatel, který

Název dokladu
Čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke
spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
ze dne 03.12.2021, elektronický originál.

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,

Čestné prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke
spotřební dani ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám a
pojistném a penále na VZP, ze dne 03.12.2021,
elektronický originál.

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,

Potvrzení o neexistenci nedoplatků na pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, penále a přirážkám k pojistnému,
vydané dne 01.12.2021 Pražskou správou sociálního
zabezpečení, doložka konverze ze dne 02.12.2021

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla
nařízena nucená správa podle jiného právního
předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele.

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, spisová značka C 201533 ze dne
02.12.2021, doložka konverze z 02.12.2021

d)

Profesní kvalifikace dle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ
Zadavatel požadoval

Název dokladu

a)

Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, po kud jiný právní
předpis zápis do takové evidence vyžaduje

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, spisová značka C 201533 ze dne
02.12.2021, doložka konverze z 02.12.2021

b)

Předložením oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj.
předložením živnostenského oprávnění pro
alespoň jednu z živností:
Reklamní činnost, marketing, mediální
zastoupení
Příprava a vypracování technických
návrhů, grafické a kresličské práce

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku ze dne
01.12.2021, a to pro obě z požadovaných živností,
doložka konverze z 02.12.2021

Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ

a)

Zadavatel požadoval

Název dokladu

Jmenný seznam osob, které se budou podílet na
plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda
jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v
jiném vztahu k dodavateli) a osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci osob
odpovědných za poskytování příslušných služeb
§ 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ.

CV Jeremy J. Johnson, zaměstnanec, senior designer
(grafik), ze dne 30.10.2021, doložka konverze ze dne
03.12.2021.
Realizované zakázky: MS-INVEST, SAUNIA, Rekomont,
MSI Capital, Braun, Medor, FUTURENTO, Česká
spořitelna

Dodavatel splňuje technický kvalifikační
předpoklad, pokud má k dispozici realizační tým
v následujícím složení (bez ohledu na to, zda se
jedná o zaměstnance dodavatele nebo osoby

CV Lukáš Zelený, zaměstnanec, account manager, ze
dne 30.10.2021, doložka konverze ze dne 03.12.2021.
Realizované
zakázky:
MS-INVEST,
SAUNIA,
FUTURENTO, Braun, Medor, Hartmann-Rico.
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Zadavatel požadoval

Název dokladu

v jiném vztahu k dodavateli) a splňující níže
uvedené předpoklady:
A) Grafik – 1 osoba
u této role dále dodavatel
uvede seznam danou osobou
realizovaných zakázek, v
rámci seznamu významných
zakázek požaduje zadavatel
prokázání alespoň dvou
(může být i více) významných
zakázek (kampaň, projekt,
definice viz odst. 4.6.1 výše)
realizované v posledních 3
letech, jejímž předmětem
bylo poskytování činností dle
popisu role uvedené v odst.
1.3 Zadávací dokumentace.
B) Art Director – 1 osoba
u této role dále dodavatel
uvede seznam danou osobou
realizovaných zakázek, v
rámci seznamu významných
zakázek požaduje zadavatel
prokázání alespoň dvou
(může být i více) významných
zakázek (kampaň, projekt,
definice viz odst. 4.6.1 výše)
realizované v posledních 3
letech, jejímž předmětem
bylo poskytování činností dle
popisu role uvedené v odst.
1.3 Zadávací dokumentace.
C) Account manager – 1 osoba
u této role dále dodavatel
uvede seznam danou osobou
realizovaných zakázek, v
rámci seznamu významných
zakázek požaduje zadavatel
prokázání alespoň dvou
(může být i více) významných
zakázek (kampaň, projekt,
definice viz odst. 4.6.1 výše)
realizované v posledních 3
letech, jejímž předmětem
bylo poskytování činností dle
popisu role uvedené v odst.
1.3 Zadávací dokumentace.

CV Renáta Hovorková, zaměstnanec, Art Director, ze
dne 30.10.2021, doložka konverze ze dne 03.12.2021.
Realizované
zakázky:
MS-INVEST,
SAUNIA,
FINbalance, Empty Slot
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Zadavatel požadoval

Název dokladu
Seznam významných zakázek ze dne 29.10.2021,
zpracované a podepsané jako elektronický originál:

Seznam významných zakázek (dodávek a
služeb), poskytnutých za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele.

b)

Dodavatel
splňuje
tento
kvalifikační
předpoklad, pokud v posledních 3 letech
realizoval minimálně 2 významné služby
(dokončené ve smyslu § 79 odst. 3 ZZVZ)
spočívající v zajištění grafických služeb, přičemž
za významnou službu se považuje taková
služba, jež spočívala v návrhu a realizaci
grafických výstupů pro konkrétní kampaň
(projekt), kdy grafickými službami jsou
například vizuály pro kampaně obsahující např.:
ilustrace, storyboardy, animace, infografika,
bannery, branding reklamních předmětů,
a/nebo různé další formáty pro využití v online
prostředí, pro tisk, sociální sítě, in-house
zobrazovací technice atp. grafické návrhy
různých formátů pro využití v online
komunikaci, grafické návrhy různých formátů
pro tisk atp. Musí se jednat o dvě různé
významné služby, tj. dvě odlišné kampaně
(projekty), pro které byly grafické služby
realizovány

Referenční zakázka 1:
Moravská stavební – INVEST, a.s.
Koliště 13, Černá Pole, 602 00 Brno
„Vizuální identita a DTP servis“
DTP servis (tiskové materiály letáky, plakáty,
vizitky,
billboardy,
brožury,
interní
dokumenty)
Online bannery
Grafický a video obsah pro sociální sítě
Tvorba loga
Kompletní tvorba vizuální identity včetně
manuálu
Finanční hodnota plnění referenční zakázky (v Kč bez
DPH): 600 000 Kč
Termín (doba) plnění: 01/2019 – 10/2021
Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné
realizaci referenční zakázky ověřit: (anonymizováno)
Referenční zakázka 2:
Saunia, s.r.o.
Olivova 2096/4,110 00 Praha 1
„ Grafické práce“
DTP servis (tiskové materiály pro 11 poboček
– letáky, plakáty, vizitky, billboardy, brožury,
interní dokumenty)
Klíčové vizuály pro komunikační kampaně
(včetně kreativy)
Online bannery
Grafický a video obsah pro sociální sítě
Animované spoty
Finanční hodnota plnění referenční zakázky (v Kč bez
DPH) 1 600 000 Kč
Termín (doba) plnění referenční zakázky: 01/2019 –
09/2021
Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné
realizaci referenční zakázky ověřit: (anonymizováno)
Referenční zakázka 3:
Futurento (Mahodna, s.r.o.)
Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
„ Vizuální identita a grafické práce“
DTP servis (tiskové materiály letáky, plakáty,
vizitky,
billboardy,
brožury,
interní
dokumenty)
Online bannery
Grafický a video obsah pro sociální sítě
Tvorba loga
Kompletní tvorba vizuální identity včetně
manuálu
Finanční hodnota plnění referenční zakázky (v Kč bez
DPH) 450 000 Kč
Termín (doba) plnění referenční zakázky:
01/2021 až 09/2021
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Zadavatel požadoval

Název dokladu
Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné
realizaci referenční zakázky ověřit: (anonymizováno)
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