ZD - „Výběrové řízení na dodavatele služeb spojených se zajištěním ubytování, stravování,
konferenčních prostor a audiovizuální techniky“

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výběrové řízení dodavatele služeb spojených se
zajištěním ubytování, stravování, konferenčních prostor
a audiovizuální techniky pro plenární zasedání a
workshopy v rámci 45. konference Panta Rhei v roce
2014
Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje pro
zpracování nabídky
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL :

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SÍDLO:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ:

481 33 981

ZASTOUPENÝ:

Ing. Martinem Šebestyánem MBA, 1. náměstkem
ředitele pověřeným řízením SZIF

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Vladislava Veselá, ředitelka odboru vnějších vztahů
ZADAVATELE:
TEL. :

+420 222 871 583

SÍDLO :

SZIF, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

EMAIL :

Vladislava.vesela@szif.cz

2. VYMEZENÍ DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek vyzvaných
uchazečů v rámci zadání zakázky malého rozsahu na dodávky, jejichž předpokládaná
hodnota nedosáhne 1.000.000,- Kč bez DPH (dále též jen „zakázka“).
Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), vyjma ustanovení § 18 odst. 5, podle kterého je
zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně odkazuje v této
výzvě.
Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace dle této výzvy.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování, stravování, konferenčních prostor a
audiovizuální techniky pro plenární zasedání a workshopy během 45. konference Panta
Rhei ve dnech 21.-23.5.2014 v Praze.
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3.2. Vymezení předmětu plnění
Požadavky na ubytování (účastníci konference si platí ubytování sami)






Rezervace: registrace přes rezervační systém hotelu samostatně účastníky
konference
Počet ubytovaných: 110 Datum: 21.-23.5.2014 (2 noci) + případně dodatečné
ubytování o den dříve či později, než je uvedený termín
Typ pokoje: single/double pro 1 osobu, ubytování včetně snídaně formou bufetu
Storno podmínky: co nejkratší doba bezplatného zrušení rezervace před datem
příjezdu
Způsob platby: v hotovosti nebo platební kartou

Požadavky na stravování
21.5.2014
 ½ denní konferenční balíček (coffee break, nealkoholický nápoj pro účastníky 2
workshopů) – cena/1 os.
Počet osob: celkem 120
 Neformální večeře formou bufetu (uvítací přípitek, alhokolické nápoje pivo a víno,
nealkoholické nápoje), doba trvání cca 2 hodiny – cena/1 os.
Počet osob: 130
22.5.2014
 Celodenní konferenční balíček (2x coffee break, nealkoholické nápoje pro
účastníky plenárního zasedání) – cena/1 os.
Počet osob:130
 Oběd formou bufetu (alhokolické nápoje pivo a víno, nealkoholické nápoje) –
cena/1 os
Počet osob: 130
23.5.2014
 ½ denní konferenční balíček (coffee break, nealkoholický nápoj pro účastníky
plenárního zasedání) – cena/1 os.
Počet osob: celkem 130
 Oběd formou bufetu (alhokolické nápoje pivo a víno, nealkoholické nápoje) –
cena/1 os
Počet osob: 130
Požadavky na konferenční sál + prostory na workshopy
21.5.2014
 14:00 – 16:30 Workshopy
 2 prostory, kapacita po 55 místech (uspořádání cca: 6-7 kulatých stolů)
22.5.2014
 9:00 – 17:00 plenární zasedání
23.5.2014
 9:00 – 12:30 plenární zasedání
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V obou dnech (22. a 23.5.2014) požadujeme: 72 míst kolem stolů (uspořádání: U-shape)
+ další přidaná řada na delších stranách (nejlépe se stoly, možno i samostatné židle) –
celkem 120 míst
4 dvojité tlumočnické kabiny celkem pro 8 tlumočníků dle specifikace:
Mobile booths (ISO 4043:1998), rozměry: šířka 2,40 m, délka 1,60 m, výška 2,00 m
Ostatní požadavky
 Umístění dárků na pokoje účastníků konference (dárky dodáme do hotelu před
příjezdem hostů)
 Květinová výzdoba
 Vlajková výzdoba (vlajka ČR/EU) u hlavního stolu
 Vlajky členských států (28 ČS) a kandidátských zemí (Turecko, Makedonie,
Srbsko)
 Bezplatné pomocné (skladovací) prostory
3.3.

Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky

Maximální předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky (bez ubytování) činí
999.999,- Kč bez DPH .

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Doba plnění veřejné zakázky
Termín plnění: 21.5. 2014 – 23.5.2014
4.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je Praha.
5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh
smlouvy na celý předmět veřejné zakázky, tzn. bude obsahovat předmět plnění, platební
podmínky, délku trvání a další nutné součásti smlouvy, vše v souladu se zadávací
dokumentací a platnými právními předpisy.
5.2 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či
požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není
nabídka uchazeče úplná.
5.3 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o veřejnou zakázku podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o VZ. Předložení
nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty
není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém
případě neúplná.
5.4 Uchazeč v návrhu smlouvy uvede jméno osoby, svého zaměstnance, která bude jako
kontaktní osoba pro plnění všech služeb vyplývajících z této veřejné zakázky.
5.5. Platby za ubytování budou provedeny v hotovosti nebo platební kartou jednotlivými
účastníky po skončení konference. Ostatní platby, tzn. platby za zajištění stravování,
zajištění konferenčních prostor a zajištění audiovizuální techniky a workshopy budou
provedeny zadavatelem na základě faktury výlučně bezhotovostním převodem. Splatnost
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faktury nesmí být kratší než 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení
zadavateli.
6. ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách v členění: nabídková
cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) mimo ceny za ubytování, samostatně
DPH (% a její výše) a nabídková cena včetně DPH a to za celou dobu plnění.
Cena za ubytování bude uvedena v EUR (včetně DPH).
Cena bude uvedena za jednotlivé položky předmětu plnění uvedené v bodě 3.2
této zadávací dokumentace.
Cena v této skladbě (kromě ubytování) bude uvedena i na krycím listu nabídky a nesmí
přesáhnout předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovenou v bodě 3.3. této
zadávací dokumentace
Nabídková cena je stanovena jako nejvyšší přípustná za splnění daného předmětu
veřejné zakázky, tj. musí zahrnovat veškeré náklady, jejichž vynaložení uchazeči
předpokládají při plnění veřejné zakázky.
Nabídkovou cenu stanovenou uchazeči bude možné překročit pouze v případě, že dojde
v průběhu plnění veřejné zakázky ke změnám daňových právních předpisů.
7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
7.1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení. (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace).
7.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:
1. kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán,
ne starší než 90 dnů
2. kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci
7.3. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek,
doklady ke kvalifikaci budou součástí nabídky.

8. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY
8.1 Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku osobně nebo poštou na
adresu zadavatele :
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Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1.
Lhůta pro podání nabídek končí dne

22.7.2013 v 15:30 hod.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání
nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše uvedené.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně
podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání
zakázky.
8.2 Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa zadavatele i odesílatele (uchazeče).
Obálka bude označena slovem „NEOTVÍRAT“.
Nabídka bude předložena v českém jazyce. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči předložili nabídku v tištěné podobě (1 výtisk). Všechny
listy (s výjimkou úředních dokladů) musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou
čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
9. DODATEČNÉ INFORMACE

Uchazeči jsou oprávněni podávat zadavateli žádost o dodatečné informace k zadávací
dokumentaci nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Tyto žádosti lze podávat písemně prostřednictvím e-mailu na adrese:
Dodatečné informace zašle zadavatele bezodkladně všem známým uchazečům a dále je zveřejní

na svých webových stránkách www.szif.cz

10. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto zadávací řízení kdykoli zrušit,
popř. odmítnout všechny podané nabídky, přičemž není povinen sdělovat důvody svého
rozhodnutí. Stejně tak nevzniká vybranému dodavateli nárok na uzavření smluvního
vztahu se zadavatelem. Zrušení zadávacího řízení zadavatel vyzvaným dodavatelům
písemně oznámí.

11. VYŘAZENÍ NABÍDKY
Při nesplnění podmínek této zadávací dokumentace si zadavatel vyhrazuje právo nabídku
uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je celková výhodnost
nabídky určená podle dílčích hodnotících kritérií:
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Kritérium hodnocení

Váha v %

A. Celková nabídková cena (stravování, vč. konferenčních prostor
a audiovizuální techniky) bez DPH, samostatně DPH a vč. DPH

35 %

B. Cena ubytování vč. snídaně bez DPH (hrazeno účastníky
konference)

10 %

C. Vhodnost hotelu pro uspořádání konference (reprezentativnost
vnitřních prostor a vnějšího prostředí)

35 %

D. Výhodnost storno podmínek z hlediska zadavatele (ubytování +
celá akce)

20 %

Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií:
Uchazeč uvede hodnotící kritéria do své nabídky.
A. Hodnocení nabídek v kritériu Celková nabídková cena bez DPH
Dílčí hodnotící kritérium celková nabídková cena v Kč (bez DPH) bude hodnoceno takto:
Nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH bude přiřazeno 35 bodů. Další
hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která bude probíhat
podle vzorce: 100 x nejnižší nabídková cena / hodnocená nabídková cena x váha daného
kritéria. Váha v % se pro toto kritérium vyjadřuje jako 0,35.
B. Hodnocení nabídek v kritériu Cena ubytování vč. snídaně
účastníky konference)

(hrazeno

Dílčí hodnotící kritérium nabídková cena za ubytování vč. snídaně bez DPH bude
hodnoceno takto:
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bude přiřazeno 10 bodů. Další hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která bude probíhat podle vzorce: 100 x
nejnižší nabídková cena / hodnocená nabídková cena x váha daného kritéria. Váha v %
se pro toto kritérium vyjadřuje jako 0,10.
C.

Hodnocení nabídek v kritériu Vhodnost hotelu pro uspořádání konference

Dílčí hodnotící kritérium bude hodnoceno takto: hodnotící komise sestaví pořadí nabídek
od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvyšší nabídce 35 bodů a každé následující
přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria
v porovnání s nejvhodnější nabídkou. Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle tohoto
dílčího kritéria vynásobí vahou příslušného kritéria. Váha v 0% se pro toto kritérium
vyjadřuje jako 0,35.
D. Hodnocení nabídek v kritériu Výhodnost storno podmínek z hlediska
zadavatele (ubytování + celá akce)
Dílčí hodnotící kritérium bude hodnoceno takto: hodnotící komise sestaví pořadí nabídek
od nejvýhodnější (s nejvýhodnějšími storno podmínkami, tzn. co nejkratší lhůta ve dnech
pro stornování objednávky před začátkem akce + výše případného storno poplatku)
k nejméně výhodné a přiřadí nejvýhodnější nabídce 20 bodů a každé následující nabídce
přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria
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ZD - „Výběrové řízení na dodavatele služeb spojených se zajištěním ubytování, stravování,
konferenčních prostor a audiovizuální techniky“
v porovnání s nejvýhodnější nabídkou. Jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle tohoto
dílčího kritéria vynásobí vahou příslušného kritéria. Váha v % se pro toto kritérium
vyjadřuje jako 0,20.
Celkové hodnocení nabídek
Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka,
která dosáhla nejvyšší hodnoty.
13. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Přílohy, které je uchazeč oprávněn použít:
Příloha č. 1: Krycí list nabídky - vzor,
Příloha č. 2: Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady- vzor,

...……………………………………………………………….
podpis osoby oprávněné za zadavatele jednat
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