WZVA A ZADAVACi PODMiNKY K VEéEJNE ZAKAZCE MALEHO ROZSAHU ZADAVANE
ANALOGICKY DLE ZAKONA é. 134/2016 SB., 0 ZADAVANi VEﬁEJNYCH ZAKAZEK, VE ZNENi

POZDEJéiCH PREDPISU (DALE JEN ,,ZAKON“)
1.

OBECNE INFORMACE o VEREJNE ZAKAZCE

Nazev verejné zakézky:

VELETRZNi STANKY PRO SCCR NA ROK 2022

Druh zadavaciho Fizem’:

VEREJNA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU

Evideném’ (":I’slo VZ:
Adresa profilu zadavatele:

2.

https://zakazkv.kr—stredoceskv.cz/profile displav 1094.html

IDENTIFIKACNi UDAJE ZADAVATELE

Nazev zadavatele:

Stl‘edoéeska centréla cestovniho ruchu, pfispévkové organizace

Sidlo:

v
(dalejen SCCR)
Husova 156/21, Praha 1 Staré Mésto, PSC 110 00

ICO:

06097758

DIC:

CZO6097758

Osoba oprévnéna jednat

Marek Cernoch, Feditel organizace

jménem éi za zadavatele:

Kontaktni osoba:

Ing. Jana Subrtové

E—mail:

jana.subrtova@sccr.cz

Vefejna zakézka malého rozsahu (dale jen ,,vefejna zakazka“) je zada’vana dle ustanovem’ § 27 a §
31 zakona. Zadavatel pFi zadam' této vefejné zakézky postupuje v souladu s internim pfedpisem svého
zfizovatele Smérnici (z. 164 o zadévanl' vefejnych zakézek StfedoéeSKYm krajem a pfispévkovymi
organizacemi Stfedoéeske’ho kraje ze dne 14. 10. 2021.
Obsahuje—Ii tato zadavaci dokumentaoe odkaz na ustanoveni zakona, pouiije se pﬁsluéné ustanoveni
zakona analogicky.

3.

zAKLADNi INFORMACE o VEREJNE ZAKAZCE

3.1.2 Uéel vefeiné zakézkv
Uéelem veFejné zakazky je uzavfem’ smlouvy na plnéni vefejné zakazky sjednim vybranyIm

dodavatelem, ktery zajisti realizaci veletaich sténkﬂ véetné grafickych navrhCI pro zadavatele.
3.1.3 PFedmét plnéni vef‘einé zakézkl

Pfedmétem plném’ vefejné zakézky je vybér dodavatele, ktery zajisti grafické navrhy veletrinich stankﬂ
voetné vizualizace (dale jen sténky) dle pozadavkﬂ zadavatele, zakoupeni prostoru pro umisténi
veletaiCh sténkﬂ, zajisti a zakoupi véechny komponenty nutné k vyrobé a montéii sténkl‘], a nésledné

provede realizaci expozic na niie uvedenych mezinarodnl’ch veletrzich dle schvalenych grafickych
navrhﬂ. Dale dodavatel zajistl' pfepravu, montaz, demontaz velete’ch stankﬂ a komplexni realizaci 2
expozic (v podrobnostech specifikovéno v ph’loze (‘3. 5 této zadévaci dokumentace oznaéené jako

,,Technické specifikace akce“) Stfedoéeské centrély cestovniho ruchu, pfispévkové organizace (dale
jen "oficiélni expozice“) na nésledujicich mezinérodnich veletrzich cestovniho ruchu v rooe 2022:
ITF Slovakiatour Bratislava
V Bratislavé, od 9. 2. do 12. 2. 2022

Zadavatel ma zajiéténou rezervaci na plochu o rozmérech 50 m2 za pfedbéiné dohodnutou cenu ve
VyIéi 4.150,— EUR bez DPH, pﬁéemz tuto pfedbéinou rezervaci zadavatel 5e souhlasem poFadatele,
I

ktery je zajiétén, postoupl’ na vybraného dodavatele, ktery bude v souladu s pfedmétem plnénl' vel’ejné
zakézky zajiét’ovat zakoupeni prostoru pro umisténi veletaI’ho sténku.

Holiday World Praha

V Praze, od 18. 3. do 20. 3.2022
Zadavatel mé zajiéténou rezervaoi na ploohu o rozméreoh 120 m2 za pfedbéiné dohodnutou oenu ve
vyéi 270,850,80 Ké bez DPH, pﬁéemz tuto pfedbéinou rezervaoi zadavatel se souhlasem pofadatele,

ktery je zajiétén, postoupi na vybraného dodavatele, ktery bude v souladu s pfedmétem plnéni vefejné
zakézky zajiét’ovat zakoupeni prostoru pro umistém’ velete’ho sténku.

Zadavatel nezaruouje terminy konéni veletrhﬂ, které mohou byt vprﬂbéhu vybérového ﬁzem’
organizétory posunuty vzhledem k vyvoji pandemie Covid 19.

Dalél’ speciﬁkaoe pfedmétu plnéni Vefejné zakézky je popséna v zévazném na’vrhu smlouvy (pﬁloha o.
1 této zadévaoi dokumentace) a technické specifikaoi akoe (pﬁloha ("3. 5 této zadévaci dokumentaoe).

V pﬁpadé, 2e popis pfedmétu plnéni obsahuje poiadavky nebo odkazy na uréité dodavatele, nebo na
patenty na vynélezy, uzitné vzory, prﬁmyslové vzory, oohranné znémky nebo oznaéem’ pﬂvodu,
umoiﬁuje Zadavatel pouZitI’ i jinyoh, kvaﬁtativné atechnicky rovnooennYch Feéem’, které naplni
Zadavatelem poiadovanou funkcionalitu.

3.1.4 Klasifikace piedmétu vefeiné zakézkv

kéd CPV:
79956000-0

79950000—8

nézev:
Organizace veletrhCI a vystav
Organizace vystav, veletrhﬂ a kongresi‘:

3.1.5 Pfedpoklédané hodnota vefeiné zakézky
Pfedpoklédané hodnota vefejné zakézky byla stanovena analogicky na zékladé § 16 a nésl. zékona a
oini celkem za plnéni vefejné zakézky:

1 848 750,00 Kc”: bez DPH

Pfedpoklédané hodnota vefejné zaka’zky je hodnotou maximélni a nepfekrooitelnou. astnik, kten’l
pfedloil’ nabidku svyééi oelkovou nabidkovou oenou, nez je stanovené pfedpoklédané maximélni
hodnota, bude z daléi L’Jéasti ve vybérovém ﬁzeni vy!ouéen.
3.1.6 Doba aéni

Pfedpoklédané zahéjeni plnéni: ihned po nabyti L’Iéinnosti smlouvy jejl'm zveFejném’m vRegistru
smluv
Pfedpoklédané ukonéeni plnéni: do ukonéeni expozioe sta’mku na Hoiiday World Praha 2022 a véeoh
s tim souvisejioich plném’ ze strany dodavatele
Zadavatel si vyhrazuje prévo posunout termin plném’ vefejné zakézky vsouvislosti sopatfenimi
kvyvoji pandemie Covid 19.. Sm!ouva na plnéni vefejné zaka’zky bude uzavfena bezodkladné po
vybéru nejvhodnéjéi nabidky.
3.1.7 Misto aéni

Mistem plnéni vefejné zakézky malého rozsahu jsou hlavm’ mésto Praha a hlavni mésto Slovenska
Bratislava,
3.1.8 Prohlidka mista plnéni
Vzhledem kpovaze pfedmétu plnéni vefejné zakézky se prohh’dka mista plnéni vefejné zakézky
nebude konat.

3.1.9 Zévaznost poiadavkﬁ zadavatele
Informaoe a Udaje uvedené v jednotlivych éastech této zadévaci dokumentace a vjejl'ch pﬁlohéch
vymezuji zévazné poiadavky Zadavatele na plnéni této verejné zaka’zky, neni—Ii uvedeno jinak. Tyto

poiadavky jsou Uéastnici povinni plné a beZVtradné dodriet pri zpracovénl’ své nabidky. Nedoeeni
zévaznyIch poiadavkl‘] Zadavatele bude povaZovéno za nesplnéni zadavacich podmr’nek, jehoi

nésledkem mL‘JZe byt vylouéeni Uéastnika z vybérového fizem’.

3.1.10 Pﬁstup k zadévaci dokumentaci
Zadévaci dokumentaci poskytuje zadavatel vefejné a zdarma ke staZeni na profilu zadavatele:

.mtpsM/zakazkv.|<r—stredocesky_._cyz/profile display‘_1094.htm|
Veékeré néklady spojené se zpracovénim nabidky a L'Jéasti ve vybérovém rizeni nese Uéastnik, ktery
nenl' opra’vnén poiadovat jejich proplacenl' po zadavateli. Poskytnuti zadévaci dokumentace je

bezplatné.
3.1.11 Odpovédné vefeiné zadévéni

Vsouladu sustanovenim § 6, odst. 4 zékona 134/2016 je zadavatel pri vytvéreni zadévacich
podminek, hodnoceni nabl'dek a Vbéru dodavatele, povinen za predpokladu, 2e to bude vzhledem
k povaze a smyslu zakézky moiné, doeovat zésady socialné odpovédného zadévénl’,

environmentélné odpovédného zadévém’ a inovaci ve smyslu tohoto zékona. To znamené, 2e
zadavatel je povinen poptévat dodévky, sluiby a stavebni préce zpsobem, kdy ziska’vé maximélni
hodnotu za penize z hlediska vytvéreni prospéchu pro spoleonost a ekonomiku a pri minimélnich
ékodéch na Zivotnl’m prostredi. Z tohoto dﬂvodu klade zadavatel na dodavatele nize uvedené néroky,
které by mély zaruéit, 2e plnéni poskytované dodavatelem bude respektovat uvedenou zésadu
sociélné odpovédného zadévéni vereaCh zakézek.

Dodavatel se zavazuje, 2e u veékerych vystupﬂ v rémci této verejné zakézky bude dbét na to, aby

—

vyhledéval slibné inovativni reéeni, které jsou vhodné pro uspokojeni potreb zadavatele,
nabizel ekonomicky prijatelné feéenl’ pro inovaoi, tedy pro implementaci nového nebo znaéné
zlepéeného produktu, slqy nebo postupu souvisejl'oiho s predmétem verejné zakézky,

-

doeoval veékeré prévni predpisy vﬂéi véem osobém, které se na plnéni zaka’zky budou

podilet bez ohledu na to, zda budou oinnosti provadény dodavatelem oi jeho poddodavateli,

nabl’zené sluzba bude splﬁovat podminky k éetrnéjéimu iivotnimu prostredl’ napr. pouZivénim

—

ekologicky éetrnych materiélﬂ, komponent sténku nebo paliv, které povedou k Uspore energie,

vody, surovin, produkce zneéiét’ujl’cich Iétek uvolﬁovanych do ovzdu§i, vody, ptldy apod.,

zajistit legélni zaméstnévéni, férové pracovnl' podminky, celkové zohlednéni udriitelnosti a
dopadﬂ na Zivotni prostredi (hledéni ekologioch reéeni) a odpovidajl’ci Uroveﬁ bezpeénosti
préce pro véechny osoby, které se na plnénl’ verejné zakézky podI'lejI’. Dodavatel je povinen
zajistit tento poiadavek zadavatele i u vch poddodavatelﬂ.

—

Za tl'mto L'Jéelem lze vyuZI’t vzoru uvedeného v pﬁloze ('3. 3 této zadévaci dokumentace.

4.

KVALIFIKACE DODAVATELU

4.1. Obecné ustanoveni o prokézéni kvalifikace

Zadavatel stanovil poZadavky na kvalifikaci analogicky k poiadavkﬂm uvedenym v § 73 zékona.

Kvalifikovanym pro splnéni Verejné zakézky je dodavatel, ktery:

e

spini zékladni zpﬁsobilost ve smyslu § 74 zékona, vrozsahu dle odst. 4,2 této zadévaci
dokumentace;

.

splm’ profesm’ zpﬂsobilost ve smyslu § 77 zékona, vrozsahu dle odst. 4.3 této zadévaci
dokumentace;

.

splnl’ technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 zékona, v rozsahu dle odst. 4.4 této zadévaci
dokumentace.

4.2 Zékladni zgﬂsobilost
Dodavatel je povinen prokézat zékladm’ zpﬂsobilost v rozsahu dle pism. a) a2 e) ustanoveni § 74 odst,
1 zékona. Ustanoveni § 74 odst. 2 a 3 zékona se aplikuji obdobné.

Dodavatel prokazuje splnénl’ zékladm’ zpﬂsobilosti ke dni podéni nabidky pfedloienim éestného
prohlééeni. Vzor éestného prohlééenl’ je nedl’lnou souéésti této vyizvy (pﬁ’loha 6. 3) a musi byt

podepsén osobou oprévnénou zastupovat dodavatele. Zadavatel bude p0 vybraném dodavateli
poZadovat pfed podpisem smlouvv dodéni oriqinélu pisemného podepsaného éestného prohlééeni
podepsaného

osobou

oprévnénou

zastupovat

dodavatele.

PFedloZenI’

podepsaného

éestného

prohIééem’ ze strany dodavatele je nezbytnou podminkou pro uzavfem’ smlouvy.
4.3 Profesni zgﬁsobilost

Dodavatel prokazuje splném’ profesm’ zpﬁsobilosti ve vztahu k Ceské republice analogicky dle § 77
zékona pfedloienim:

a) vypisu z obchodniho rejstﬁku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny prévni pFedpis zépis do
takové evidence vyZaduje
plsob prokézéni profesni zpﬂsobilosti:

Dodavatel prokazuje splnéni profesni zpﬁsobilosti ke dni podéni nabidky pfedloiem’m éestného

prohlééeni, nebo pfedloienim kopil’ dokladL": kprokéza’ni kvalifikace. Vzor éestného prohlééeni je
nedilnou souééstl' teto vyzvy (Pﬁloha ("3. 3) a musi byt podepsén osobou oprévnénou zastupovat
dodavatele. Zadavatel bude po vvbraném dodavateli poiadovat pfed podpisem smlouvv dodéni
oriqinélu pisemného podepsaného éestného prohlééeni podepsaného osobou oprévnénou zastupovat

dodavatele. PFedloZeni podepsaného éestného prohlééeni ze strany dodavatele je nezbytnou
podml’nkou pro uzavfeni smlouvy.

4.4 Technické kvalifikace
Kprokézéni splnéni kritérii technické kvalifikace zadavatel poiaduje analogicky dle § 79 zékona
pfedlozeni:

.

seznamu vYZnamnYCh sluieb analogicky dle § 79 odst. 2 pism. b) zékona

Seznam vyznamnych sluieb poskytnutych dodavatelem za posledni 3 roky pfed zahéjem’m

vyibérového ﬁzeni véetné uvedem’ ceny a doby jejich poskytnuti a identifikace objednatele:

Wznamnou sluibou se rozumf realizace alespoﬁ 3 sluieb obdobného charakteru a rozsahu jako je
pfedmét vefejné zakézky spoéivajici v grafickém névrhu, jeho vyirobé a zajiéténi realizace veletaiho

sténku a zéroveﬁ kaida’ tato vyznamné sluiba byla ve finanénim objemu nejméné 500 000,- Ké bez
DPH.

Seznam vyiznamnYCh sluZeb musi obsahovat cenu a dobu poskytnuti vyznamné zakézky a rovnéi
identifikaci objednatele, véetné kontaktni osoby, u nii je snamnou zakézku moZno ovéﬁt.

Zadavate! si vyhrazuje prévo nésledné u vybraného dodavatele ovéﬁt pravdivost vykazovanych
vyznamnych zakézek pﬁmo u objednateltl, a to zejména, zda je realizované zakézka nadéle
provozuschopné a funkéni z hlediska Uéelu, za kterym byla poﬁzena.
ZpCIsob prokézéni technické kvalifikace:

Dodavatel prokazuje splnéni technické kvalifikace ke dni podéni nabidky pfedloienim éestného
prohlééem’, nebo pFedloZenim kopil’ dokladt‘] kprokézénl' kvalifikace. Vzor éestného prohlééem’ je
nedilnou souéésti této svy (pﬁloha ("3. 3) a musi byt podepsén osobou oprévnénou zastupovat
dodavatele,

4.5 Spoleéné ustanoveni k prokézéni kvalifikace

4.5.1 Pravost a stéﬁ dokumentﬁ
Doklady prokazujici zékladni a profesni zptlsobilost podle této zadévaci dokumentace musi prokazovat

splnéni poiadovaného kritéria zpﬂsobilosti nejpozdéji v dobé 3 mésicﬂ pfede dnem zahéjeni
vilbérového Fizeni (tj. pfed uvefejnénim vyzvy k podéni nabl’dky nebo jejim doruéenim Uéastnikovi,
nebyla—Ii uvefejnéna).
Je—li zadavatelem vyiadovéno éestné prohlééeni, musi byt ze strany Uéastnika podepséno statutérnim
orgénem nebo jinou osobou prokazatelné oprévnénou jednat za Uéastnika; v takovém pﬁpadé doloii

Uéastnik toto oprévnéni v originélu éi ovéfené kopii v nabidce.

Uéastnik je oprévnén pfedloiit kopie dokladﬂ prokazujicich splnéni kvalifikace. Analogicky k § 86 odst.
3 zékona je L'Jéastnik, se kterym mé byt uzavfena Smlouva, povinen pfedlozit originély nebo ovéf‘ené
kopie dokladﬂ prokazujicich splnéni kvalifikace, pokud jiZ nebyly ve vybérovém fizenl’ pfedloieny.
4.5.2 Prokézéni kvalifikace v pfipadé spoleéné Oéasti dodavatelﬂ

V pﬂ'padé spoleéné L’Iéasti dodavatelﬁ prokazuje zékladni zpﬂsobilost a profesni zpCIsobilost analogicky
podle § 77 odst. 1 kaZdy dodavatel samostatné.
4.5.3 Prokazovéni kvalifikace prostfednictvim iim’lch osob

Dodavatel mﬂie prokézat uréitou éést ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesni
zpﬁsobilosti s vyjimkou kritéria analogicky podle § 77 odst. 1 poiadované zadavatelem prostfednictvim
jinych osob. Dodavate! je v takovém pfipadé povinen zadavateli pfedtozit:

doklady prokazujici spinéni profesni zpﬁsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

doklady prokazujici spinéni chybéjici éésti kvalifikace prostfednictvim jiné osoby,

doklady o splnéni zékladm’ zpﬂsobilosti analogicky podle § 74 jinou osobou a

pisemny zévazek jiné osoby k poskytnuti plnéni uréeného k plnéni vefejné zakézky nebo k poskytnuti
véci nebo prév, s nimiZ bude dodavatel oprévnén disponovat v rémci plnéni vefejné zakézky, a to
alespoﬁ v rozsahu, v jakém jiné osoba prokézala kvalifikaci za dodavatele.

4.5.4 Prokazovéni kvalifikace ﬁéastnikv, ktefi podévaii spoleénou nabidku

V pﬁpadé, 2e mé byt pfedmét vefejné zakézky plnén spoleéné nékolika dodavateli a za timto L’Iéelem
podévaji ("3i hodlajl’ podat spoleénou nabidku, jsou povinni zadavateli doloZit souéasné s doklady
prokazujicimi splnéni kvalifikace napf. smlouvu, ve které je obsaien zévazek, ze véichni tito

dodavatelé budou vﬂéi zadavateli a tfetim osobém z jakychkoliv prévnich vztahﬁ vznilch v souvislosti
s vefejnou zakézkou zavézéni spoleéné a nerozdl'lné, a to po celou dobu plném’ vefejné zakézky 1 p0
dobu trvéni jinyICh zévazkﬂ vypljlvajicich z vefejné zakézky.
4.5.5 Daléi podminky prokazovéni kvalifikace

Kvalifikace ziskané v zahraniéi se prokazuje analogicky dle § 81 zékona doklady vydanymi podle
prévniho Fédu zemé, ve které byla ziskéna, a to v rozsahu poiadovaném zadavatelem.

Prokazovéni splnéni kvalifikace prostfednictvim vyipisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatelﬂ,
certifikétem vydanym vrémci systému certifikovanYch dodavatelﬂ nebo jednotnyIm evropskym
osvédéenim pro vefejné zakézky se ﬁdi pfisluénymi ustanovenimi zékona.

Postup v pﬁpadé zmén kvalifikace aﬁastnika se ﬁdi analogicky dle ustanoveni § 88 zékona.

5.

ZPUSOB ZPRACOVANi NABiDKovE CENY

5.1 Zékladni poiadavky zadavatele

Uéastm’k stanovi celkovou nabidkovou cenu za Fédné a véasné splnéni pfedmétu veFejné zakézky, na
jejii plném’ podévé nabidku.

Naklady na spotfebovanou elektrickou energii a vodu v souvislosti s plném’m pFedmétu vefejné
zakézky ponese v plném rozsahu vybrany dodavatel‘

Celkové nabidkové cena bude uvedena v éeské méné v élenéni: Gena v Kc“: bez DPH, sazba DPH v %
a cane v Ké véetné DPH.

Celkové nabidkové cena bude povinné uvedena v zévazném névrhu smlouvy (pﬁlohu 6. 1) a v Cenové
nabidce (pﬁloha 6. 4) této zadévaci dokumentace.

Celkové nabidkové cena musi obsahovat véechny poplatky, néklady na spotfebovanou energii a vodu,
dopravu, uskladnéni a veékeré daléi néklady spojené s plnénim veFejné zakézky.

Do nabidkové cenv ie dodavatel povinen zohlednit i cenu za pronaiem plochv ve Wéi
definované zadavatelem

Zadavatel poiaduje dodriet VUEastnfkem pfedloieném poloikovém rozpoétu (pﬁloha c3. 4 této

zadévaci dokumentace) nésledujici pomér alokovanych ﬁnanénich prostfedkﬁ na dané plnéni:

Na éast ITF Slovakiatour Bratislava z poloZKOVého rozpoétu: min. 30 % z celkové nabidkové ceny

Na éést Holiday World Praha 2 poloZkového rozpoétu: min. 60 % z celkové nabidkové ceny

ZbyIvajicich 1O % finanénich prostfedktl ml‘JZe Uéastnik rozloiit libovolné mezi vyée uvedené dvé éésti
pfedmétu vefejné zakézky.
vvl

Pro obe casti bude platit, 2e zadavate! poiaduje dodriet v L'Iéastnl’kem pfedloieném polozkovém
rozpoétu (pfiloha 6. 4 této zadévaci dokumentace) pomér alokovanyoh finanénich prostfedkﬂ

na éést ,,Catering“ zpoloikového rozpoétu: min. 15 % zcelkové nabidkové ceny na kaidy
z veletrhﬂ.

KvYée uvedenym cena’m bude pﬁpoétena DPH ve vYéi stanovené platnymi a L'IéinnyImi prévnimi
pfedpisy k okamiiku uskuteénéni zdanitelného plnéni. Za sprévnost stanoveni sazby DPH a vyéislem’

Wée DPH odpovidé dodavatel.

5.2 Maximalni Wée nabidkové ceny
Nabidkové ceny budou stanoveny jako neiée pr’l’pustné ceny véetné véech poplatktl, nékladﬁ na

spotfebovanou energii a vodu, dopravu, uskladnénl’ a veékeré daléi néklady spojené s plnénim vefejné
zakézky.

Maximélni vyée nabidkové ceny, kterou jsou Uéastnici oprévnéni vnabidce uvést, odpovidé vyéi
pfedpoklédané hodnoty vefejné zakézky.

Uéastm’k, ktery podé nabidku obsahujici vyééi nabidkovou cenu, bude z vybérového fizeni vylouéen.
5.3 Podminkv pfekroéeni nabidkové ceny
Pfekroéeni nabidkové ceny je moiné pouze v pﬁpadé, 2e po podéni nabidky na vefejnou zakézku a
pfed terminem jejiho plnéni dojde ke zméné relevantnich sazeb DPH, a to pouze o hodnotu
odpovidajici této zméné.

6.

KRITERIA HODNOCENi NABiDEK

Za’kiadnim kritériem hodnoceni je ekonomioké Vtodnost nabidky analogicky dle ustanoveni § 114
odst. 1 zékona. Nabidky budou hodnoceny na zékladé niZe uvedenych diiol’ch hodnoticich kritérii:
Diléi hodnotici kritéria:

Véha kritéria v celkovém hodnoceni

Nejnizsi celkové nabidkové cena
Grafioké névrhy sténkt‘]

60 %
40 %

Neiniiéi celkové nabidkové cena bez DPH (véha 60 %)

V rémci tohoto dilél’ho kritéria hodnoceni bude nejlépe hodnocena nabidka Uéastnika, ktery nabidne
nejniisl' celkovou nabidkovou cenu bez DPH za piedmét plnéni verejné zaka’zky. Uéastnik naceni
celkovou nabidkovou cenu véetné vsech daisich nékladu souvisejicich s pfedmétem plnéni verejné

zakézky.

Pro 062e tohoto diléiho kritéria hodnoceni kaidy Uéastnik ve své nabidce pfedioii nésledujici
podklady:

Pfiloha 6. 4 —- Cenové nabidka
Jednotiiv nabidkém budou vrémoi tohoto kritéria hodnoceni prirazeny body dle nésledujioiho
vzorce:
hodnota nejvhodnéjsi nabidky

x 0,60

poéet bodu = 100 x

hodnota hodnocené nabidky

Grafické névrhv sténku (véha 40 %)

PH hodnoceni diiéiho kritéria ,,Graficke névrhy sténku“ budou nabi’dky hodnoceny z hiediska L’Jrovné

naplnéni cile — vyistavni expozice, které mé nejvétsi potenciél osiovit névstévniky obou veietrhu, jak
BZB (business to business), tak 820 (business to consumer). Pro kaidy z veietrhu navrhne uéastnik
jeden graﬁoky névrh, ktery musi splnovat parametry uvedené v piiloze (“2. 5 této zadévaci dokumentace
(Technické specifikace).

Pro [1&e tohoto diloiho kritéria hodnoceni kaidy L’Iéastnik ve své nabidce piedloZi nésieduji’ci
podklady:

Grafické névrhy dvou sténku
V rémci hodnoceni kvaiity nabidnutého reseni se bude kaidy graficky névrh sténku posuzovat zvlést’ a

budou mit stejnou véhu. U jednotlivy’lch névrhﬁ se budou posuzovat nésiedujici subkritéria, které budou
hodnocena jako oeiek a majl’ vzéjemné stejnou véhu:

Groven kreativniho zpracovéni a ztvérnéni desiqnu stavni expozice
v rémci tohoto subkritéria bude hodnoceno nésledujici:
zda vystavni expozice odpovidé zaméreni veietrhu a je dostateéné atraktivni pro névstévniky
b) vhodnost prostorového usporédéni expozice sténku
v rémci tohoto subkritéria bude hodnoceno nésiedujici:
zabezpeéeni bezproblémového provozu sténku v obiasti zézemi sténku a ve v37stavni éésti sténku,
zajisténi vhodnych podminek pro jednéni hostu, zajistém' vhodnYCh podminek pro prezentaci

a)

c)

vystavovateie
Groveﬁ oriqinalitv a atraktivitv stavni expozice sténku
v rémci tohoto subkritéria bude hodnoceno nésiedujici:

inovativni népad reseni ceié expozice a pouziti designovych prvki] pro zvyseni atraktivity vystavni
expozuce

KaZdy élen hodnotl'ci komise pfifadi nabfdce v rémci kaidého jednotlivého subkritéria poéet bodt‘] dle
niZe uvedeneho:
Bodové hodnoceni:

1O bodCI:

7 bodl‘]:

5bodﬂ:

2 body:

1 bod:

Pfedloiené névrhy zcela splﬁuji poiadavky zadavatele. PFedloZené névrhy jsou
opravdu jedineéné, pfesné vystihuji podstatu prezentovaneho.
Pfedloiene na’vrhy jsou v souladu s poiadavky zadavatele, zadavatel by poiadoval
maximélné dilél’ Upravy. Névrhy jsou dostateéné zpracované.
PFedIoZené névrhy vyhovuji svyhradami, zadavatel by poiadoval Upravy nékolika
névrhﬂ a Feéeni. Névrhy v hodnocené oblasti jsou prilmérné.
PFedloZené névrhy jsou akceptovatelné, ale byly by nutné zésadni L'Ipravy a
dopracovéni. Névrhy nejsou dostateéné zpracované, avéak nejsou zcela nepouZitelné,
PFedloZené névrhy jsou z hlediska poiadavkﬂ zadavatele na toto kritérium nepﬁjatelne’

a zcela nevyhovujl'ci.
Bodové hodnoceni nabidky v ra’mci kaideho subkritéria provede hodnotici komise jako poradnl’ orga’n

zadavatele. Body pfirazené nabidce v rémci kaidého subkritéria hodnotici komisi budou na’sledné
seéteny. Maxima’lni poéet bodﬂ, které mﬂZe Uéastnik v rémci tohoto diléiho kritéria zfskat je 30 a
minimélni poéet bod je 3 za svoji nabl'dku. Ztakto dosaieného poétu bodt‘] bude nésledné uréen
poéet bodfl nabl’dky ziskany v dilél'm hodnoticim kritériu ,,Grafické névrhy sténkﬂ“ dle na’sledujiciho

vzorce, ktery jii zohledﬁuje i véhu tohoto dilél’ho hodnoticiho kritéria:

hodnota hodnocené nabidky

poéet bodﬁ = 100 x

x 0,40

hodnota nejvhodnéjéi nabidky

Zadavatel upozorﬁuje, 2e se jedné o subjektivni hodnotici kritérium (které podléhé dojmﬂm, neni pfimo
méfitelné, ale na jejich zékladé zadavatel uréitym zpﬂsobem ukazuje své preference, jaké mé pféni, na
co klade dﬂraz, ale nemé pfitom jednoznaénou pfedstavu toho, jak objektivné musi plnéni vypadat.

Celkovy poéet bodﬁ nabidky:
Hodnotici komise stanovi pofadl’ nabidek podle poétu ziskanych bodf’J v souétu za véechny diléi kritéria

hodnocenL

Ekonomicky nejvyhodnéjél’ nabidkou se stane nabl’dka, které ziské celkem nejvyéél’ poéet bodﬂ. PFi
rovnosti bodﬂ zvitézi takové nabidka, které bude mit nejniiél' celkovou nabizenou cenu.

7.

OBCHODNi PODMiNKY A PLATEBNi PODMiNKY

7.1 Obchodni godminky
Obchodni podminky obsahuje zévazny névrh smlouvy na plném’ vefejné zaka’zky, ktery tvoFI' pfl’lohu (3.
1 této zadévaci dokumentace.

Zévazny névrh smlouvy na plnénl’ vefejné zakézky pfedstavuje zavazné poiadavky zadavatele na
plnéni veFejné zakézky. Uéastm’ci nejsou oprévnéni éinit Upravy smlouvy s vyjimkou L'Jdajtl, které jsou v

zévazném

névrhu

smlouvy

vyslovné

oznaéeny

kdoplnénl'

(uvozeny formulaci [DOPLNi
POSKYTOVATELJ), a déle s vyjimkou identifikace L’Jéastnika uvedené v hlaviéce névrhu smlouvy

(zejména pokud je L'Iéastnfkem vice dodavatelﬂ éi fyzické osoba). Poruéem’ této podminky povede k
vylouéem’ L'Iéastnika z Uéasti ve vybérovém ﬁzenl'. Uéastnik je povinen v rémci své nabl’dky doplnit
névrhy smluv na plnéni vefejné zakézky o poiadovane L'Jdaje. Doplnény névrh smlouvy na plnénl’

vefejné zakézky bude souééstl' nabidky Uéastnl’ka podané v souladu 5 6|. 1O této zadévaci
dokumentace). Uéastm’k je déle povinen podepsat éestné prohlééeni (pﬁloha 6. 3, bod D pism. f) této
zadévaci dokumentace) 0 tom, 2e bez vyhrad akceptuje névrh smlouvy na plnénl’ vefejné zakézky.
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8.

DALéi POZADAVKY ZADAVATELE

8.3 Obchodni taiemstvi
Zadavatel poiaduje, aby Uéastnik, v pﬁpadé, Ze povaZuje éést své nabl'dky za své Obchodni tajemstvi,
pro které ma zékonné dﬂvody pro to, aby nebylo uverejnéno v souvislosti s povinnosti Zadavatele

uverejﬁovat uzavrené smlouvy na predmét plnéni verejnych zakézek véetné jejich pﬁloh a dodatkﬂ,

takové informace v nabl'dce oznaéil a Fédné odﬂvodnil poZadavek na jejich neuverejnéni.

Skuteénosti uvedené v névrhu smlouvy se nepovaZuji za Obchodni tajemstvi ve smyslu § 504
obéanského za’koniku (zékon 6. 89/2012 Sb.) a Uéastnik podénim nabidky udéluje svoleni |<jejich uZitI'

a zverejnénl' pro Uéely vybérového Fizeni a plnénl’ smlouvy uzavrené na zékladé vybérového ﬁzeni.

8.4 Varianty nabidek

Zadavatel nepfipouéti varianty nabidek ani dodateéné plnéni nabidnuté nad rémec poiadavkﬂ
stanovenych v této zadévaci dokumentaci.

9.

VYSVETLENi A ZMENY ZADAVAci DOKUMENTACE

9.1 Vvsvétleni zadévaci dokumentace

Zédost o vysvétlenl’ musi byt Zadavateli doruéena nejpozdéji 4 pracovnl’ dny pred uplynutl'm lhﬂty pro
podém’ nabl'dek. Na pozdéji doruéené Zédosti nem’ Zadavatel povinen reagovat. Na zékladé rédné a
véas doruéené Zédosti poskytne Zadavatel dodavateli pisemné vysvétleni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnﬂ od doruéem’ 2adosti. Vysvétleni zada’vaci dokumentace Zadavatel uvefejnl' na profilu Zadavatele,
a to bez identifikaoe konkrétniho dodavatele. Pri poskytovéni vysvétlenl' zadévaci dokumentace
postupuje Zadavatel analogicky 5 § 98 ZZVZ.

Pokud by spolu svysvétlenim zadévaci dokumentace zadavatel provedl i zménu zadévacich
podminek, postupuje dle odst. 9.2 této zada’vaci dokumentace.

1o. DOPORUCENY ZPUSOB ZPRAcovANi NABiDKY
10.1 Podéni nabidky
Nabidky se analogicky dle § 107 odst. 1 zékona podévaji pisemné, a to vyhradné elektronicky
prostfednictvim elektronického néstroje E—ZAK dostupného na:

https://zakazkv.kr-stredoceskv.cz/profile display 2.html.

Zadavatel upozorﬁuje dodavatele, 2e pro podéni nabidek je nutné registrace v elektronickém néstroji
E—ZAK, priéemz k registraci je vyiadovén zaruéeny elektronicky podpis zaloieny na
kvalifikovaném

certifikétu.

Podrobné

informace

jsou

uvedeny

na

strénkéch

provozovatele

elektronického néstroje http://www.ezak.cz/. Nabidky musi Uéastnici doruéit shora uvedenym
zpﬁsobem nejpozdéji do konce Ihl‘llty pro podéni nabl'dek. Pokud by se vyskytly problémy s podém’m
nabidky, mﬂie se dodavatel obrétit na technickou podporu E-ZAK na tel. Cisle: +420 538 702 719.
Zadavatel doporuéuje podat nabidku jako soubor dokumentl‘] v komprimované (zabalené) slce

(metoda ZIP). Zéroveﬁ Zadavatel upozorﬁuje, 2e v pripadé, 2e chce Uéastm’k pfedloiit elektronicky
original dokumentu, nesml’ byt s timto dokumentem nijak manipulovéno (dokument nesml' byt upraven,
spojen s jinym PDF dokumentem apod.).

Nabidka nemusi byt podepséna uznévanym elektronickym podpisem. Nabl’dka nemusi obsahovat
elektronické originély dokumentO, u vybraného dodavatele si zadavatel mﬂie vyiédat pfedloZenI’

originélﬂ doklad o kvalifikaci, pokud jiZ tyto nebyly ve vybérovém ﬁzem’ pfedloieny. V nabidce musi
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byt uvedeny identifikaéni Udaje Uéastnika v rozsahu analogicky dle § 28 odst. 1 pism. g) zékona.

Nabidka nebude obsahovat Opravy a prepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly uvést v
omyl.

Uéastnik mL‘JZe ve vybérovém rizeni podat pouze jedinou nabidku, a pokud podé nabidku, nesml’ byt
souéasné osobou, jejl'mz prostfednictvim jiny L'Iéastnik v tomtéi vybérovém ﬁzeni prokazuje kvalifikaoi.
10.2 Poéadavkv na obsah nabidky
Nabidka na Verejnou zakézku bude pfedloiena v nésledujici strukture:
a)

Obsah nabidky

b)

Krycr’ list nabidky (Priloha ("3. 2)

C)

Doklady prokazujici splnéni kvalifikaénich pfedpokladl‘] (Pﬁloha (“3. 3)

d)

Vyplnénou cenovou nabidku (Pﬁloha o. 4)

e)

Dalél' dokumenty poiadované zadévaci dokumentaci:

Grafické névrhy sta’nkﬂ pro oba veletrhy

Poiadavky na (:Ienéni nabidky die vyiée uvedeného majt’ doporuéujicr’ charakter. Pro vylouéeni
pochybnosti zadavatel upozorﬁuje, 2e nedoeeni vyée uvedené struktury nabidky nebude mit za
nésledek vyrazeni nabidky a vylouéeni L'Jéastnfka z vybérového fizem’.

10.3 Jaz k nabidk
Jazyk nabl’dky je éesky jazyk. V oeském jazyce musi bYt zpraoovény veékeré éésti nabl'dky, tedy i ty,
které dodavatel vklédé nad rémec stanoveny zadévacf dokumentaci. Analogicky dle § 45 odst. 3
zékona se doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdéléni Vlatinském jazyoe predklédaji bez
prekladu do oeského jazyka.

11. LHUTA PRO PODANi NABiDEK A OTEviRANi NABiDEK
11.1 Lhﬂta a misto pro podéni nabidek
Lhﬂta pro podém’ nabidek konéi dne 21.1. 2022 v 9:00 hodin.

Nabidka musi byt podéna tak, aby byla zadavateli doruéena ve IhOté pro podém’ nabidek.

11.2 Oteviréni nabidek

Nabidky budou otevreny po uplynutr’ lhl‘lrty pro podéni nabidek postupem analogicky dle § 109 zékona.
Vzhledem k povinné elektronické podobé nabidek se verejné oteviréni nabidek nekoné.
12. PRAVA A WHRADY ZADAVATELE
Uéastnik mGZe ve vybérovém rizem' podat pouze jedinou nabidku, a pokud podé nabr’dku, nesmi byt
souéasné osobou, jejimi prostredniotvim jiny Uéastnik v tomtéz vybérovém ﬁzeni prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel nehradr’ néklady spojené se zpracovém'm nabl’dek Uéastnikﬂ a s L’Jéasti ve vybérovém rizeni.

Zadavatel si vyhrazuje prévo zruéit vybérové ﬁzeni kdykoliv 32 do uzavfeni smlouvy, a to i bez udéni

dﬂvodu. V pripadé zruéeni vyibérového ﬁzem’ nenéleii dodavateli ia’dné kompenzace nékladﬁ
vynaioZenYch na pripravu L’Jéasti nebo na Uéast ve vybérovém ﬁzeni, ani Zédné jiné kompenzace.

Na vylouéeni Uéastnika z vybérového ﬁzeni se pﬁmérené aplikuje ustanoveni § 48 zékona, s iimkou
§ 48 odst. 7, 9 a 10 zékona. OkamZikem doruéem’ rozhodnuti o vylouéeni zaniké L'Iéastnikovi Uéast ve
vyibérovém fizeni.
Zadavatel si vyhrazuje prévo ovéﬁt informace obsaiené v nabl’dce Uéastnika u tretich osob a L’Iéastnik

je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veékerou potfebnou souéinnost.

Pﬁ posouzenl' nabl'dek UCastm’kL‘J z hlediska plnéni zadévacich podminek bude posouzena vyée
nabidkovych cen ve vztahu k pfedmétu vefejné zakézky. Pokud bude nabl’dka obsahovat mimofédné

nizkou nabidkovou cenu, bude postupovéno analogicky dle § 113 zékona.

13. PRiLOHY ZADAVACi DOKUIVIENTACE
Nedl’lnou souéasti této zadévaci dokumentace jsou nésledujici pﬁlohy:
0

Pﬁloha 6. 1 — Névrh smlouvy

0

PFI’loha (“:1 2 — Kryci list nabidky
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Pﬁloha 6. 3 — Cestné prohlééeni o splnéni kvalifikace

0

Pfiloha 6. 4 — Cenové nabidka

0

PFI’loha 6. 5 — Technické specifikace akce

V Praze dne10. 1. 2022

Marek Cemoch
Feditel organizace

Stfedoéeské centréla cestovniho ruchu, pﬁspévkové organizace

