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PPOOPPIISS  ZZAAKKÁÁZZKKYY  AA  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  NNAABBÍÍDDKKUU  

1. Předmět veřejné zakázky 

Dle usnesení vlády ze dne 2. března 2005 č. 245 zahajuje MMR aktivity související 
s přípravou programových dokumentů ČR pro období 2007 - 2013. Hlavním cílem aktivit je 
vypracování Národního rozvojového plánu ČR 2007 – 2013, z něj vycházejícího Národního 
strategického referenčního rámce ČR a operačních programů. 

Rámec podpory Společenství jako koordinátor pomoci ze strukturálních fondů má dle 
Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 pomoci řídicím orgánům operačních programů při plnění 
povinnosti zajistit shodu s politikami Společenství. Odbor RPS, který je řídícím orgánem RPS 
v ČR, je pověřen zmíněným usnesením vlády přípravou nového programovacího období 2007 
- 2013. S tím jsou spojené přípravné práce na operačních programech pro úspěšné čerpání 
prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v období 2007 – 2013. K tomuto 
účelu se využívá rovněž technická asistence RPS.  

V souladu s plněním úkolů vyplývajících z přípravy nového programového období 2007 – 
2013 je nutné organizačně zajistit řadu zasedání a konferencí. Mezi ně patří hlavně zasedání 
Řídicího a koordinačního výboru a dalších pracovních skupin. Jedná se především o zajištění 
jednacích prostor, konferenční a projekční techniky, nahrávek a písemných záznamů jednání, 
ozvučení a občerstvení pro účastníky všech typů zasedání. 

K pokrytí výše uvedených potřeb je nutné jednoznačným a transparentním způsobem vybrat 
vhodného dodavatele těchto služeb, který ve formě „balíčku služeb“ zajistí potřeby 
zadavatele. Vybranému dodavateli služeb budou průběžně zasílány objednávky s konkrétním 
zadáním jednotlivých zasedání. 

Maximální náklady na organizaci zasedání všech typů konaných během roku 2006 nepřesáhne 
2 100 000,- (včetně DPH). 

 

2.  Rozsah požadovaných prací  

Od dodavatele se očekává zajištění následujících požadavků: 
 
• 2 vhodné zasedací prostory v Praze (jeden pro cca 90 - 100 osob při stolovém uspořádání 

„Ženeva“; druhý pro cca 40 – 50 osob při stolovém uspořádání „Ženeva“, nebo „škola“) 
snadno dostupný pěšky nebo MHD ze Staroměstského náměstí, při možném rozvržení 
jednání do 2 – 3 sekcí, u obou prostorů současně požadavek na nabídku prostor vhodných 
pro občerstvení mimo jednací sál dostatečně velkých pro daný počet osob s možností 
konání neformálních rozhovorů. 

• ozvučení prostoru 
• konferenční technika (mikrofony), případně tlumočnická technika 
• projekční technika (notebook, projektor, promítací plátno, plazmová obrazovka) 
• nahrávky zasedání popř. písemný záznam 
• přítomnost odborného technika (instalační a asistentské práce, obsluha zařízení) 
• tisk a vazbu materiálů (jmenovky, prezentace) 
• občerstvení v rozsahu malých a větších kávových přestávek, 
• občerstvení v rozsahu studených a teplých obědů  
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Konkrétní požadavky MMR na dané zasedání budou upřesněny v jednotlivých objednávkách 
během roku 2006, přičemž se předpokládá hranice maximálně 8 větších zasedání do 100 osob 
a/i až 50 menších zasedání pro cca 45 osob do vyčerpání plánovaného rozpočtu. 
 

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů  

Ve své nabídce předloží uchazeč následující doklady a čestná prohlášení v tomto členění a 
pořadí: 
  
a) Předložení dokladu o oprávnění k podnikání, tj. živnostenského listu, koncesní listiny nebo 
jiné listiny, vydané podle zvláštních předpisů, upravujících konkrétní podnikání, včetně 
výpisu z obchodního rejstříku, je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán. Tyto doklady  
mohou být předloženy v originále nebo ve stejnopisu s ověřením jejich pravosti. 
 
b)  Předložení čestného prohlášení o tom, 
• že na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz, 
• že proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, 
• že nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, 
• že není v likvidaci. 
 
c) Předložení čestného prohlášení o tom, že uchazeč nemá nedoplatky 
•  v evidenci daní a poplatků, 
• na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, 
• na pojistném a na penále na sociální zabezpečení, 
• na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
 
d) Předložení čestného prohlášení o tom, že nikdo z osob vykonávající funkci statutárního 
orgánu nebo z členů statutárního orgánu uchazeče, vedoucí organizační složky podniku, 
zapsané v obchodním rejstříku, která podává nabídku, ani žádný z odpovědných zástupců 
uchazeče, ustanovených podle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, nebyl 
pravomocně odsouzen 
• pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, 
• pro trestný čin hospodářský, 
• pro trestný čin proti majetku. 
 
e) Předložení čestného prohlášení o tom, 
• že žádný z odpovědných zástupců uchazeče, ustanovených podle § 11 zákona č. 455/1991 
Sb., v platném znění, nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních 
předpisů, upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem 
veřejné zakázky. 
 
 

4. Požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka bude obsahovat následující údaje: 

a) Obsah nabídky 
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b) Identifikační údaje uchazeče včetně IČ, DIČ, adresy, telefonu, e-mailu, bankovního 
spojení a čestných prohlášení dle bodu 3 tohoto zadání.  

c) Zkušenosti uchazeče se zajišťováním obdobných služeb pro orgány státní správy v ČR. 

d) Konkrétní popis prostoru pro zasedání (2 prostory: jeden pro 90 – 100 osob a druhý pro 40 
- 50 osob, případně varianty) – dle specifikace viz bod 2 tohoto zadání. 

e) Popis konferenční techniky (mikrofony), popř. tlumočnické techniky, ozvučení prostor, 
projekční techniky (notebook, projektor, promítací plátno, plazmová obrazovka), způsobu 
nahrávky zasedání, odborného technika (instalační a asistentské práce), tisku a vazby 
materiálů atp. (jmenovky, prezentace)  

f) Návrh na složení občerstvení v rozsahu malých a větších kávových přestávek a v rozsahu 
studených a teplých obědů 

 

5. Požadavky na finanční nabídku 

Finanční nabídka bude zpracována dle dvou příkladových zadání zadavatele: 

Velké zasedání  
1. Počet osob – 90 osob,  

2. Místo konání – větší reprezentativní prostor se zázemím (hala s možností pro 
občerstvení a bilaterálních rozhovorů) na akci trvající cca 5 hodin  

3. Technika – pronájem a instalace potřebné prezentační techniky: ozvučení prostoru, 
konferenční technika, mikrofony, projekční technika (notebook, projektor, promítací 
plátno, plazmová obrazovka), nahrávka ze zasedání a přepis cca 50 normostran textu v 
českém jazyce, tisk a vazba materiálů ( 90 ks jmenovky na stoly a klopy v černobílém 
provedení s barevným logem, prezentace  - cca 50 stran), 

4. Občerstvení – zajištění velké kávové přestávky (káva, čaj, nealko, sladké pečivo, 
ovoce) a obědové přestávky (studená i teplá nabídka jídel formou bufetu včetně nealko 
nápojů). 

Malé zasedání  

1. Počet osob – 40 osob,  

2. Místo konání – menší reprezentativní prostor se zázemím (možnost pro občerstvení) 
na akci trvající cca 3 hodiny 

3. Technika – pronájem a instalace potřebné prezentační techniky: ozvučení prostoru, 
konferenční technika, mikrofony, projekční technika (notebook, projektor, promítací 
plátno, plazmová obrazovka), nahrávka ze zasedání,  

4. Občerstvení – zajištění velké kávové přestávky (káva, čaj, nealko, sladké a popřípadě 
slané občerstvení, ovoce). 

Finanční nabídka bude uvedena včetně DPH, bude vyjádřena v české měně a bude zahrnovat 
cenu provedené práce uvedené v jednotlivých nákladových položkách viz výše (body 2.- 4. 
pro malé a velké zasedání).  
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Uchazeč zpracuje toto příkladové zadání v souladu s požadavky zadavatele (viz 2. Rozsah 
požadovaných aktivit).  

 

6. Formální požadavky 

a) Nabídka bude vyhotovena ve 2 originálech a 3 kopiích, bude obsahovat datum a podpis 
statutárního zástupce.  

b) Nabídka bude rozdělena do dvou samostatných částí (zapečetěných obálek). 1. část bude 
obsahovat projekt, včetně jeho všech v tomto zadání uvedených náležitostí mimo finanční 
rámec. 2. část, finanční nabídka, bude obsahovat předpokládaný rozpočet a seznam možné 
používané techniky a jejích cen. 

c) Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu. Podavatel nabídky 
označí samostatné části tituly“NABÍDKA“ a „FINANČNÍ NABÍDKA“. Tyto následně 
vloží do společného obalu, který bude označen textem „Neotvírat – Projekt Financování 
přípravy operačních programů pro programovací období 2007 – 2013“. 

d) Nabídka bude dodána na MMR, do Odboru RPS nejpozději do 30. ledna 2006 do 16:15 
hodin. Kontaktní osobou pro doručení bude Mgr. Kateřina Šulcová.  
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ZZPPŮŮSSOOBB  AA  KKRRIITTÉÉRRIIAA  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  VVÝÝBBĚĚRRUU  VVEEŘŘEEJJNNÉÉ  ZZAAKKÁÁZZKKYY  

1. Hodnocení administrativní správnosti nabídek 
 

Nejprve proběhne hodnocení administrativní správnosti nabídek společně s otevíráním 
obálek. Toto hodnocení bude provedeno podle následujících kritérií: 
 

Kritérium hodnocení administrativní správnosti nabídky Nabídka č. … 

1 Byla nabídka dodána na MMR ve lhůtě? 

2 Byla v obsahu obálky oddělena nabídka a finanční nabídka? 

3 Byl originál nabídky podepsán? 

4 Byla nabídka vyhotovena ve 2 originálech a 3 kopiích? 

5 Obsahuje nabídka identifikaci uchazeče? 

6 Obsahuje nabídka kvalifikační předpoklady a jejich doložení dle bodu 3 
tohoto zadání? 

 

 

ano 

 

 

ne 

 
 

2. Hodnocení obsahu nabídky 
 

Po uzavření administrativního hodnocení proběhne hodnocení obsahové stránky nabídky:  

Kritérium pro kvalitativní hodnocení nabídky Body   - 

max. počet 

1 Zkušeností uchazeče se zajišťováním obdobných služeb pro orgány 
státní správy v ČR. 

15 

2 Nabídka vhodných prostor pro zasedání (kritéria: popis prostoru, 
dostupnost vzhledem k  pozici MMR, kvalita zázemí, 
reprezentativnost, popř. možnost parkoviště. 

50 

3 Ozvučení prostoru, konferenční technika (mikrofony), projekční 
technika (notebook, projektor, promítací plátno, plazmová obrazovka), 
způsob nahrávky zasedání, odborný technik (instalační práce), tisk a 
vazba materiálů (jmenovky, prezentace). 

20 

4 Nabídka tlumočnické techniky a tlumočníků.  5 

5 Zajištění občerstvení v rozsahu malých a větších kávových přestávek a 
v rozsahu studených a teplých obědů. 

10 

Celkem  100 
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3. Hodnocení finanční nabídky 
 

Do dalšího výběru postupuje subjekt, který dosáhne alespoň 80 bodů v hodnocení kvality 
nabídky. Posuzovány budou pouze ty finanční nabídky, kde bude cena vyjádřena v české 
měně a včetně DPH. Finanční nabídka bude hodnocena souhrnně na základě dvou 
příkladových zadání (součet obou cen).  

Vybrána bude nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů na základě níže uvedeného 
vzorce: 

Kvalita 
---------- x         1 000 
Cena  
 
Kvalita = celkový počet dosažených bodů získaných při hodnocení obsahové stránky 
nabídky. 
 
V případě, že dva či více uchazečů získá totožný výsledek, bude vybrána nabídka uchazeče 
s vyšší kvalitou. 
 

3.  Vyloučení uchazeče 

Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení pokud: 
• nebude jeho nabídka úplná, 
• neprokáže některé z kvalifikačních předpokladů,  
• vynechá předepsané členění nabídkové ceny nebo zpracuje cenovou nabídku 

nepřehledně a nejednoznačně.  
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ČČAASSOOVVÝÝ  HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  

Zaslání výzvy k podání nabídek:  9. 1. 2006

Datum a čas podání nabídek na MMR: 16:15, 30. 1. 2006

Orientační datum jednání hodnotící komise: 1. 2. 2006

Orientační datum zveřejnění výsledků výběrového řízení:  6. 2. 2006

Zasílání objednávek na služby a úhrada faktur dodavateli služeb: v průběhu roku 2006

 

 

 

 

 

Datum a podpis ředitele ORPS…………………………………………………………..
    
 


