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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel:
Státní zemědělský intervenční fond,
se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
zastoupený Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, ředitelem SZIF
IČ: 481 33 981
DIČ: CZ481 33 981
Kontaktní osoba:
Vojtěch Kopecký, referent Oddělení náboru a řízení ve věcech státní služby,
tel: 222871371, email: vojtech.kopecky@szif.cz
1) Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:
„Zajištění pracovního setkání zaměstnanců ke zhodnocení roku 2015“
2) Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění pracovního setkání
zaměstnanců zadavatele včetně cateringových služeb pro 450 osob, tj. zajištění vhodných
reprezentativních prostor a rautu. Místem konání - Praha. Požadovaný termín uskutečnění
setkání je v rozmezí 18. 11. 2015 - 19. 11. 2015 nebo 24. 11. 2015 – 26. 11. 2015. Raut
bude obsahovat teplou i studenou kuchyni včetně nápojů, a to jak alkoholických (pouze
pivo, víno a welcome drink), tak nealkoholických. Uchazeč ve své nabídce podrobně
popíše své služby, poskytne výčet nápojů a „rautového menu“. Zadavatel si neklade
podmínku na druh kuchyně. Zadavatel požaduje zajištění 10 parkovacích míst v blízkém
okolí konání akce.
3) Varianty nabídek
Zadavatel připouští variantní zpracování nabídky, kdy uchazeč je oprávněn zpracovat
nabídku pro dvě místa konání akce spolu s programem, který umožňuje dané místo.
4) Platební podmínky
Zadavatel neposkytne zálohu. Úhrada bude provedena po řádném uskutečnění a
potvrzení provedení akce zadavatelem na základě faktury se splatností nejméně 21 dnů
od vystavení faktury. Uchazeč uvede v nabídce nabídkovou cenu bez DPH, samostatně
DPH a cenu včetně DPH.
5) Další podmínky zadavatele
a) Uchazeč je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy pro celý
předmět plnění zakázky.
b) Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky
zadavatele, uvedeny v této zadávací dokumentaci.
c) Zadavatel požaduje:
zajištění prostor s dostupností MHD
zajištění 10 parkovacích míst v blízkém okolí konání akce
zajištění doprovodných služeb zejména: fotograf, hudba – taneční (je možná i
živá), květinová výzdoba, šatna
celková cena nesmí překročit 700.000Kč bez DPH
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6) Prokázání kvalifikace
a) Základní kvalifikace
Základní kvalifikaci 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,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
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,
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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.
Výše uvedené skutečnosti uchazeč prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou
oprávněnou za uchazeče jednat.

b) Profesní kvalifikace
Profesní kvalifikaci splňuje uchazeč, který předloží
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán- uchazeč předloží kopie dokladů
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci-uchazeč předloží kopie dokladů
7) Podání nabídky
Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického tržiště GEM
(www.gem.b2bcentrum.cz)
8) Lhůty
Lhůta pro podání nabídek: do 18. 9. 2015 do 14:00 hodin
9) Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je ekonomická výhodnost
nabídky
Váha v %
*)

Kritérium hodnocení
1.Celková nabídková cena bez DPH
2.Kvalita a rozsah nabídnutých služeb a
úroveň nabídnutých prostor
*) Celkem musí být 100%
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Popis hodnocení:
Hodnocení podle bodové metody provede komise tak, že body přidělené v rámci dílčích
hodnotících kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.

Dílčí hodnotící kritérium – Celková nabídková cena bez DPH
Prvním dílčím kritériem pro hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Jednotlivé nabídky
uchazečů budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny, vyšší nabídková cena znamená horší
nabídku. Na základě porovnání nabídkových cen jednotlivých uchazečů bude uchazeči s nejnižší
nabídkovou cenou přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů odpovídající poměru
nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny násobené číslem 100, jež bude
zaokrouhlen na celé číslo.

Dílčí hodnotící kritérium – Kvalita a rozsah nabídnutých služeb a úroveň nabídnutých
prostor
Druhým dílčím kritériem pro hodnocení nabídek je kvalita a rozsah nabídnutých služeb a úroveň
nabídnutých prostor. Jako nejvýhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka, která bude
obsahovat nejširší nabídku teplých i studených kvalitních jídel a nejrozsáhlejší nabídku
oceněných bílých a červených vín od českých vinařů. Dále bude v tomto kritériu hodnoceno jako
nejvýhodnější blízký dosah MHD a zajímavě členěná prostorová dispozice nabídnutého objektu.
Jako nejvýhodnější bude brána možnost odděleného prostoru pro zábavu a občerstvení.
Hodnocení proběhne tak, že každý člen hodnotící komise přidělí této části nabídky počet bodů v
rozpětí 1 až 100. Body budou přiděleny podle toho, jak poskytnutý návrh splňuje požadavky na
předmětnou službu.
Všechny přidělené body každým členem hodnotící komise daného uchazeče tvoří sečtené
„Celkové body charakteristiky plnění“. Uchazeč s nejvyšším počtem Celkových bodů plnění obdrží
100 bodů. Ostatní uchazeči získají počet bodů odpovídající poměru Celkových bodů plnění
daného uchazeče a nejvyššího parametru Celkových bodů plnění násobeného číslem 100,
přičemž výsledný počet bodů bude zaokrouhlen na celé číslo (např. dostane-li uchazeč A 50 bodů
a uchazeč B 40 bodů od hodnotící komise, bude uchazeči A pro účely hodnocení přiděleno 100
bodů a Uchazeči B 40/50*100 bodů, tedy 80 bodů).
Přepočtené body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny a jako nejvhodnější nabídka bude
označena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

10) Zadavatel si vyhrazuje právo
• zrušit toto zadávací řízení před podpisem smlouvy.
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