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1.

Osoby zastupující Vyhlašovatele

Osobou oprávněnou zastupovat Vyhlašovatele je: Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník UK FTVS
Kontaktní osobou Vyhlašovatele je: Mgr. Kateřina Švajcrová, advokátka, ŠVAJCROVÁ NEUMANN
advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 07262213, se sídlem Holečkova 332/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov, e-mailová
adresa: svajcrova@snak.cz, tel: 257 210 396
Veškeré dotazy týkající se této veřejné soutěže je třeba směřovat na kontaktní osobu Vyhlašovatele
uvedenou v předchozím odstavci, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí od příslušných
odborných osob, a to dle povahy dotazu.
2.

Vyhlášení veřejné soutěže

Vyhlašovatel vyhlašuje veřejnou soutěž v souladu s ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku zveřejněním.
Za termín vyhlášení veřejné soutěže se pokládá den zveřejnění Soutěžních podmínek na veřejném profilu
Vyhlašovatele na adrese: https://zakazky.cuni.cz.
3.

Informace o druhu a předmětu veřejné soutěže

Předmětem veřejné soutěže je pronájem nebytových prostor Vyhlašovatele na adrese: José Martího 31,
162 52, Praha 6, za účelem zajištění stravovacích služeb, resp. menzy pro zaměstnance a studenty
Vyhlašovatele soutěže (případně návštěvy a další třetí osoby v objektu vyhlašovatele) za podmínek
stanovených Soutěžní dokumentací a jejími přílohami.
Vyhlašovatel požaduje, aby navrhovatel do vybavení a renovace místa plnění investoval finanční
prostředky (dále jen „Investice“), přičemž výše Investice navrhovatele uvedená v návrhu bude jedním
z hodnotících kritérií. Investice bude následně dle smluvně definovaného mechanismu a za akcentace
dalších parametrů, zohledněna v měsíční úhradě navrhovatele za užívání prostor Vyhlašovatele. Vybavení
a renovace místa plnění automaticky se převedou skončením nájemního vztahu do vlastnictví
Vyhlašovatele.
Vyhlašovatel stanovuje že minimální výše měsíčního nájemného je ve výši 20.000,--Kč bez DPH za 1
kalendářní měsíc. Nerespektování minimální výše nájemného a doplnění nájemného v nižší výši, než
stanovil Vyhlašovatel do příslušných částí Soutěžní dokumentace bude mít za následek vyloučení takového
navrhovatele.
Vyhlašovatel poskytne vybranému navrhovateli součinnost směřující k zajištění finančního příspěvku na
stravování dle příslušných interních předpisů Univerzity Karlovy, nicméně přiznání nároku na tento
příspěvek je plně na odpovědnosti navrhovatele, který musí splnit požadavky Univerzity Karlovy.
Vyhlašovatel předpokládá uzavření odpovídajících smluv v takovém časovém horizontu, aby v novém
akademickém roce 2022/2023, resp. na počátku jeho zimního semestru byly stravovací služby funkční.
Smlouva s vybraným navrhovatelem bude uzavřena na dobu určitou, a to na 5 let se smluvně definovanou
možností jejího dalšího prodloužení. Podrobné podmínky jsou uvedeny ve smluvní dokumentaci, která je
přílohou č. 2 této Soutěžní dokumentace.
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Vyhlašovatel si vyhrazuje právo termín zahájeni i ukončení plnění veřejné soutěže posunout, a to v
závislosti na průběhu soutěže.
Vyhlašovatel zároveň předpokládá ze strany navrhovatele zajištění možnosti stravování v režimu 24 hodin
denně a 7 dní v týdnu pro studenty a zaměstnance, tzn. že navrhovatel vybuduje zázemí pro automatické
kiosky na výdej jídla a pití, technologii nezbytnou k jeho ohřátí a prostor pro jeho konzumaci. Navrhovatel
v rámci svého návrhu zohlední režim 24/7, který Vyhlašovatel v rámci provozu stravovacích služeb
požaduje. Vyhlašovatel požaduje, aby navrhovatel ve svém návrhu v rámci zamýšlené Investice zohlednil
nutnost vybudování veškerého potřebného zázemí pro poskytování stravovacích služeb v režimu 24/7, tj.
aby měl připravenou koncepci zásobování jídlem a pitím, výdej jídla a pití, způsob jeho ohřátí a
konzumace, odpadové hospodářství s tím související apod. Navrhovatel musí počítat s tím, že cílem
Vyhlašovatele je zlepšení kvality stravování v daném místě a čase pro logicky vymezený okruh adresátů
(studenti, zaměstnanci Vyhlašovatele apod.), a to nejen kvalitou jídla, přičemž v neposlední řadě je cílem
Vyhlašovatele snaha o rozšíření přístupnosti stravovacích služeb dle potřeb studentů, zaměstnanců
Vyhlašovatele apod. Vyhlašovatel zároveň požaduje, aby veškeré výrobky (tj. hlavní jídla, výrobky studené
a lahůdkářské výroby), které bude v menze navrhovatel prodávat, byly navrhovatelem i vyráběny. Dále
bude navrhovatel poskytovat své služby v rámci konferencí, zájezdů, kongresů apod., které se konají pod
záštitou Vyhlašovatele.
Implementace pokladního a komunikačního systému a jeho funkcionality
Navrhovatel předloží návrh komunikačního a pokladního systému pro zobrazování nabídky jídel,
prodejních a gastronomických kampaní prostřednictvím mobilních zařízení, osobních PC a stacionárních
zařízení v prostoru jídelny tak, aby zaměstnanci Vyhlašovatele a jeho studenti měli možnosti získání
informací o aktuální nabídce v reálném čase. Systém dále musí umožňovat propojení ze zákaznickými
zaměstnaneckými účty s náhledem na proběhlé konzumace min. 3 měsíce zpětně.
Navrhovatel zajistí akce zaměřené na podporu prodeje a aktivní komunikaci ze strany navrhovatele,
přičemž bude umožněna na základě registrace zákazníka. Dále systém umožní sledování nutričního
(energetického) přijmu zákazníka na denní bázi.
Navrhovatel v rámci svého návrhu popíše funkcionality dodávaného SW vybavení vč. možnosti tzv.
zákaznických účtů pro registrované zákazníky s možností kontroly jak útraty (konzumace) za zvolené
období, tak přehledy o výživových hodnotách hlavních jídel a zakoupeného doplňkového prodeje.
Veškerá HW a SW vybavení, jejich správa a údržba, jsou plně zajišťována navrhovatelem a navrhovatel má
náklady na toto vybavení zahrnuty ve svých prodejních cenách. Tudíž není oprávněn za toto vybavení
Vyhlašovateli, cokoli účtovat. Navrhovateli je umožněno tento komunikační systém využívat k zobrazení
vnitřních sdělení, opatření a dále libovolné informace aktivit navrhovatele.
Automaty. resp. automatické kiosky
Navrhovatel předloží koncepční návrh na zajištění prodeje doplňkového prodeje, balených nápojů, teplých
nápojů a hotových jídel vlastní výroby v prodejních a nápojových automatech (dále „Automaty“)
v prostorách Vyhlašovatele se splněním následujících kvalifikačních a provozních podmínek.
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Automaty budou napojeny na pokladní a evidenční systém navrhovatele, tak aby byl umožněn odběr
výrobků na základě zaměstnaneckých a studentských karet. Tyto karty mohou být jak debetní tak kreditní
v návaznosti na bližší specifikaci Vyhlašovatele.
4.

Kvalifikace navrhovatele

Účastníkem soutěže (navrhovatelem) může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba, která splňuje tyto
kvalifikační předpoklady:
a) trestní a morální bezúhonnost,
b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném na veřejném
zdravotním pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
c) vůči jeho/jejímu majetku neprobíhá insolvenční řízení, není v likvidaci,
d) je oprávněn/a k podnikání ve smyslu předmětu této Veřejné soutěže podle zvláštních právních
předpisů,
e) disponuje pojištěním odpovědnosti navrhovatele v minimálním rozsahu 100 mil. Kč za způsobenou
škodu třetím osobám,
f)

disponuje pojištěním odpovědnosti navrhovatele v min rozsahu 50 mil. Kč za škodu na zdravý svých
zaměstnanců či třetích osob,

g) realizovala významné služby - v posledních třech letech před datem zahájení veřejné soutěže
navrhovatel provozoval stravovací zařízení, s výrobou a prodejem studených i teplých pokrmů
s denní kapacitou výroby 1.500 jídel, alespoň po dobu jednoho kalendářního roku,
h) realizovala významné služby – navrhovatel doloží zkušenosti se zajištěním provozu automatů
v rozsahu minimálně 40 těchto zařízeních po dobu alespoň 5ti let, přičemž navrhovatel provozoval
tyto zařízení prostřednictvím své obchodní společnosti a zajišťoval jak jejich servis, údržbu a zejména
prodej výrobků vlastní výroby. Vlastní výrobou jsou myšlena hotová balená jídla, cukrářské a
lahůdkářské výrobky, vyráběné pod obchodní značkou navrhovatele.
Za účelem prokázání těchto kvalifikačních předpokladů účastník předloží následující doklady:
1. čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů dle bodů a) až c), jehož vzor je přílohou č. 3
Soutěžních podmínek,
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů: navrhovatel předloží oprávnění
k podnikatelské činnosti ve smyslu předmětu této Veřejné soutěže – např. živnostenský list, z něhož
vyplývá splnění požadavků dle bodu d),
3. pojistná smlouva či pojistné smlouvy podle zvláštních právních předpisů: navrhovatel předloží
pojistnou smlouvu, z níž vyplývá splnění požadavků dle bodu e) a f),
4. seznam služeb realizovaných navrhovatelem, z něhož vyplývá splnění požadavků dle bodu g) a h),
včetně referenčního listu odběratele dané služby s kontaktními údaji (jméno a příjmení, pozice u
odběratele, email) na osobu na straně odběratele.
Navrhovatel předkládá výše uvedené doklady v prosté kopii.
Pokud za navrhovatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena platná plná
moc s ověřeným podpisem navrhovatele či jeho statutárního orgánu.

4

Soutěžní dokumentace

Navrhovatel je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě pro podání návrhů.
Neprokáže-li navrhovatel splnění kvalifikace, bude jeho nabídka odmítnuta.

5.

Závaznost požadavků Vyhlašovatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Soutěžní dokumentace a v jejích přílohách
vymezují závazné požadavky Vyhlašovatele na plnění této soutěže. Tyto požadavky je navrhovatel povinen
plně a bezvýhradně respektovat při zpracováni své nabídky. Neakceptováni požadavků Vyhlašovatele
uvedených v této Soutěžní dokumentaci či změny obchodních podmínek bude považováno za nesplnění
podmínek s následkem vyloučení navrhovatele z další účasti v soutěži.
V případě, že Soutěžní dokumentace obsahuje odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí
pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje Vyhlašovatel použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení, které naplní Vyhlašovatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným
způsobem).
Postup Vyhlašovatele se neřídl zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ"). Dle rozhodnutí Vyhlašovatele se na postup v tomto řízení nicméně ZZVZ použije
přiměřeně v případě, že tak tato Soutěžní dokumentace výslovně stanoví, resp. na příslušné ustanovení
ZZVZ Vyhlašovatel výslovně odkáže. Odkazy na ZZVZ se používají podpůrně, v žádném případě to
neznamená povinnost Vyhlašovatele postupovat dle ZZVZ.
Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).
Nabídka navrhovatele je pro něj závazná po dobu 120 dnů ode dne jejího podání. Navrhovatel podáním
nabídky (návrhu) do veřejné soutěže vyhlašované Vyhlašovatelem akceptuje závaznost takové nabídky po
dobu 120 dnů od jejího podání a není oprávněn tuto jakkoli měnit či brát zpět.

6.

Prohlídka místa plnění

Vyhlašovatel uspořádá prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 9. 5. 2022 v 11:00 hod.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je u hlavního vchodu Vyhlašovatele na adrese José Martího 31, 162
52, Praha 6.
Kontaktní osobou, která bude za Vyhlašovatele přítomna na prohlídce místa plnění, je Ing. Milan Skrbek.
Navrhovatelé se na prohlídku místa plnění přihlásí nejméně 3 pracovní dny před dnem jejího konání na
email: svajcrova@snak.cz.
Za každého navrhovatele se prohlídky místa plnění mohou účastnit pouze 2 osoby.

7.

Způsob zpracování nabídky

Navrhovatel doplní hodnoty své nabídky do každé přílohy této Soutěžní dokumentace, ve které bude
uvedeno [Doplní navrhovatel].
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8.

Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny na základě následujících dílčích hodnotících kritérií.
Dílčí kritéria se skládají z 3 samostatně hodnocených bodů (částí):
1. Závazné ceny vybraného sortimentu
2. Evaluační systém
3. Investiční záměr
___________________________________
Každý z těchto hodnotících bodu, je Vyhlašovatelem hodnocen % body
Váha těchto bodů v jednotlivých hodnocených částech v rámci této Soutěžní dokumentace je
vypočítávána s tím, že nejvýhodnější nabídka získává 100% bodů.
Maximální počet získaných bodů v rámci tohoto výběrového řízení je 3 x 100 %.
Váhy jednotlivých částí na celkovém hodnocení:
1. Závazné ceny vybraného sortimentu

10%

2. Evaluační systém

45%

3. Investiční záměr

45%

___________________________________

1. Závazné ceny vybraného doplňkového sortimentu
Ceny vybraného sortimentu navrhovatel doplní do přílohy č. 4, která je přílohou Soutěžních podmínek,
přičemž Vyhlašovatel uvedl maximální nepřekročitelnou cenu jednotlivých položek a její nerespektování
byť u jediné položky povede k vyloučení navrhovatele.
Hodnocení nabídek podle kritéria „Závazné ceny vybraného sortimentu v Kč bez DPH“ – nejvýhodnější
nabídkou v tomto kritériu bude nabídka s nejnižším součtem cen vybraného sortimentu. Vyhlašovatel
přidělí nejvýhodnější nabídce v tomto kritériu 100 bodů, ostatním podle vzorce:

100

x

nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší součet cen vybraného sortimentu bez
DPH
součet cen vybraného sortimentu hodnocené nabídky

Podkladem pro hodnocení tohoto kritéria bude tabulka z přílohy č. 4 Soutěžních podmínek, ve které
navrhovatel vyplní ceny všech položek, přičemž je povinen respektovat maximální ceny stanovené
Vyhlašovatelem u některých z nich. Nerespektování maximálních cen bude považováno za nesplnění
soutěžních podmínek a bude mít za následek vyloučení navrhovatele.

2. Evaluační systém:
Evaluační systém (systém hodnocení kvality nabízených jídel zaměstnanci a studenty FTVS) bude
uplatňován po celou dobu trvání smluvního vztahu vzešlého z této Veřejné soutěže a jeho smyslem je

6

Soutěžní dokumentace

dlouhodobá kontrola kvality s návazným hodnocením navrhovatele, jeho kvality služeb a celkovému
přístupu k plnění této služby.
Navržení evaluačního systému, integrace a správa je součástí jak hodnocení tohoto bodu Veřejné soutěže,
tak je součástí kompletní technologické (HW) a softwarové (SW) dodávky navrhovatele.
Hodnocení bodu „Evaluační systém“ se skládá ze 2 částí kdy, navrhovatel navrhne maximální cenu
hotového jídla pro externí pracovníky FTVS do tabulky „Podklad pro výpočet bonusu-malus“ (sloupec B).
Cena se skládá ze surovinových, provozních, mzdových a ostatních nákladů navrhovatele a přiměřeného
zisku vč. tzv. evaluační odměny.
Evaluační odměna je zahrnuta v ceně každého hlavního jídla a z této části budou vypočítávány tzv. bonusy/
malusy pro na základě spokojenosti studentů a zaměstnanců Vyhlašovatele. Tato odměna je motivačním
prvkem navrhovatele a na základě vývoje spokojenosti je buď ponechána navrhovateli v plné výši, nebo
je krácena předem definovaným výpočtem.
Rozdíl mezi celkovou a pokrácenou částkou x celkový počet vydaných hlavních jídel v kalendářním měsíci
(v případě měřitelné nespokojenosti tzv. malus) je Vyhlašovatelem fakturována jako navýšený nájem za
užívání prostor v poměrné části uvedené v tabulce „podklad A“

Podklad A
Hodnocení od
25%

Hodnocení
25% - 50%

Hodnocení
50% -75%

Hodnocení
75% -100%

Výše odměny
0%

Výše odměny
50%

Výše odměny
75%

Výše odměny
100%

(100% hodnocení je bráno jako nejvyšší možné)

Příklad výpočtu evaluační odměny při nesplnění 75% hodnocení spokojenosti s parametry:
Celkový prodej hodnocených hlavních jídel za kalendářní měsíc v Kč vč. DPH (Pc) = 50 000,00 Kč
(celková cena vč. evaluačního bonusu)
Průměrný evaluační bonus (Eb) 6%
Celková spokojenost (Cs) = 70%
Výše odměny (Vo) = 75%

Vzorec pro výpočet
(PC x Eb) * Vo = navýšený nájem
V případě plnění spokojenosti zaměstnanců a studentů Vyhlašovatele nad 75% je získává navrhovatel tzv.
bonus a Vyhlašovatel nefakturuje navrhovateli navýšený nájem za užívání prostor.
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Vyhodnocení bodu Evaluační systém v této veřejné soutěži
Bod 1. Výše ceny jídla včetně bonusu s váhou hodnocení 50% - hodnotí se nejnižší průměrná cena jídel
pro zaměstnance a studenty Vyhlašovatele v rámci této veřejné soutěže
Bod 2. Výše navrhovaného bonusu s váhou hodnocení 50% - hodnotí se nejvyšší průměrný bonus pro
zaměstnance a studenty Vyhlašovatele v rámci této veřejné soutěže.

„Podklad pro výpočet bonusu-malus“ v tabulce minimální nabídka

Skupina pokrmů

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Pevná cena jídla

Cena jídla vč. bonusu
(sloupec A + sloupec
B)

% navržený podíl
bonusu z ceny jídla

(sloupec B
sloupec C)

–

Hlavní jídlo A

[Doplní
navrhovatel]

[Doplní navrhovatel]

Hlavní jídlo B

[Doplní
navrhovatel]

[Doplní navrhovatel]

Minutka / specialita
dne

[Doplní
navrhovatel]

[Doplní navrhovatel]

Obědový salát

[Doplní
navrhovatel]

[Doplní navrhovatel]

[Doplní navrhovatel]

[Doplní navrhovatel]

[Doplní navrhovatel]

[Doplní navrhovatel]

[Doplní vyhlašovatel]

Součet bod 1

[Doplní vyhlašovatel]

Průměr bod 2

(navržený rozsah jídel v tabulce minimální nabídka je závazný a jeho nedodržení povede k vyloučení
navrhovatele)
Výpočet nejvýhodnější nabídky v rámci dílčího kritéria této nabídky „Evaluační systém“

Bod 1. Porovnání cen hlavních jídel
nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejnižší cenou hlavních jídel vč. bonusu
50

x
součet všech navržených průměrných cen hlavních jídel
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Bod 2. výpočet bonusu
nejvýhodnější nabídka, tj. nabídka s nejvyšším bonusem
50

x
součet všech navržených průměrných bonusů

3.

Investiční záměr

Navrhovatel v rámci této veřejné soutěže předloží Vyhlašovateli návrh investiční částky. Investičním
návrhem je myšlena finanční částka, kterou navrhovatel prokazatelně investuje do vybudování nové
výdejní části provozu menzy vztahující se k výdeji dodaných hlavních jídel s částečnou regenerací,
popřípadě finalizací, doplňkovým prodejem výrobků studené a cukrářské výroby s případnou nabídkou
studených nebo teplých bufetů (tzv. prodej na váhu). Návrh investiční částky navrhovatel doplní do
krycího listu a smluvní dokumentace, obojí je přílohou těchto Podmínek.
Podmínkou investičního záměru je vybudování zázemí pro regeneraci a výdej hlavních jídel studentům a
zaměstnancům FTVS v minimálním rozsahu:
Jeden druh teplá polévka
Tři druhy teplého hlavního jídla
Jeden druh hlavního studeného jídla
Hodnocena je výše částky navržená navrhovatelem, kdy jako nejvýhodnější je brána nejvyšší částka,
kterou bude navrhovatel prokazatelně investovat.

[Doplní navrhovatel].

Navržená investiční částka

nejvýhodnější nabídka, tj. nejvyšší navrhovaná částka
100

x
Vaše nabídka, tj. částka uvedená v tabulce „INVESTICE“

Uplatnění investičního záměru proběhne nejpozději do 6ti měsíců od podpisu smlouvy, nebo
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to na základě předloženého položkového rozpočtu do cílové
částky navrhovatele. Navrhovatel dále předloží technickou dokumentaci nutnou k zajištění všech
přípravných prací provozu a pro případné jednání s dozorovými orgány nejpozději do 45 dnů od podpisu
nájemní smlouvy.
Navrhovatel si ověří realizovatelnost jeho investičního návrhu s pověřenými zástupci Vyhlašovatele a při
plnění svého záměru bude zohledňovat požadavky a možnosti současného stavebně technického stavu
prostor.
Investice bude ve vlastnictví Navrhovatele, kdy v případě řádného uplynutí nájmu tj. 5 let, přejde tato do
vlastnictví Vyhlašovatele. Jestliže dojde ke skončení nájemního vztahu dříve, než uplyne 5 let od započetí
smluvního vztahu, tak k vypořádání dojde tím způsobem, že Vyhlašovatel vyplatí Navrhovateli výši
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investice sníženou od 1/60 za každý měsíc trvání nájmu.
Prostory vyčleněné k realizaci investičního záměru jsou zobrazeny v příloze č. 7 této soutěžní
dokumentace.
Vyhlašovatel je oprávněn ovlivnit rozsah a obsah položkového rozpočtu.

9.

Obchodní a platební podmínky

Navrhovatel je povinen podat pouze jediný návrh, a to platí i pro přílohy Soutěžní dokumentace.
Navrhovatel není oprávněn činit změny či doplnění závazných požadavků Vyhlašovatele uvedených v této
Soutěžní dokumentaci v neprospěch Vyhlašovatele.
Obchodní a platební podmínky obsahuje tato Soutěžní dokumentace a její přílohy.
Přílohy Soutěžních podmínek představují závazné požadavky Vyhlašovatele na plnění Veřejné soutěže a
navrhovatel není oprávněn činit úpravy příloh s výjimkou údajů, které jsou v přílohách výslovně označeny
k doplnění (uvozeny formulací [Doplní navrhovatel] nebo [K doplnění]).
Přílohy v nabídce musí být ze strany navrhovatele podepsány statutárním orgánem navrhovatele nebo
jinou osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat navrhovatele; v takovém případě doloží navrhovatel
toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. Předložení nepodepsaných příloh není
předložením řádným. Podává-li nabídku více navrhovatelů společně (jako sdružení) přílohy musí být
podepsány všemi členy takového sdružení nebo členem sdružení, který k takovému jednání byl dalšími
členy sdružení výslovně zmocněn.
Podává-li nabídku více navrhovatelů společně jako sdružení, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo
ověřenou kopii listiny, z niž závazně vyplývá, že všichni tito navrhovatelé budou vůči vyhlašovateli a
jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této Veřejné
soutěže či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti
s plněním předmětu této Veřejné soutěže, zavázáni společně a nerozdílně. Příslušná listina (smlouva) musí
rovněž zřetelně vymezovat, který z navrhovatelů je oprávněn vystupovat jako reprezentant sdružení.
Vybraný navrhovatel bude uskutečňovat svou činnost po podpisu smlouvy podle pokynů Vyhlašovatele a
v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy.

10. Žádosti o dodatečné informace
Navrhovatelé jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k soutěžním podmínkám. Žádost je třeba
doručit shora uvedené kontaktní osobě Vyhlašovatele na uvedenou emailovou adresu. Vyhlašovatel
doporučuje doručit žádost nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek
prostřednictvím emailu. Na později doručené žádosti již není vyhlašovatel povinen odpovědět.
Na základě žádosti o dodatečné informace k soutěžním podmínkám zašle kontaktní osoba Vyhlašovatele
dodatečné informace k soutěžním podmínkám prostřednictvím emailu, a to nejpozději do 4 pracovních
dnů ode dne doručení žádosti navrhovatele. Anonymizované dodatečné informace k soutěžním
podmínkám zveřejní Vyhlašovatel ve svém elektronickém nástroji, tak aby byly veřejně přístupné.
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11. Lhůta a místo pro podání nabídek, požadavky na její strukturu
Navrhovatel je povinen podat nabídku v listinné podobě zástupci Vyhlašovatele, tj. ŠVAJCROVÁ
NEUMANN advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 07262213, se sídlem Holečkova 332/5, 150 00 Praha 5 –
Smíchov, nebo zaslat poštou, tak aby k doručení zástupci Vyhlašovatele došlo nejpozději do 20.5.2022 do
17:00 hodin.
Nabídky se podávají pouze listinné podobě.
Za okamžik podání nabídky se považuje doručení nabídky na uvedenou adresu, nikoli její odeslání
navrhovatelem.
Navrhovatel v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi navrhovatelem a
Vyhlašovatelem.
Navrhovatel předloží nabídku ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem
„Originál" a jeden „Kopie“, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce. Pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností Vyhlašovatel uvádí, že výtisk s označením "Kopie" bude obsahovat prosté kopie
dokumentů obsažených ve výtisku s označením „Originál". Všechny listy nabídky budou navzájem pevně
spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejích vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky
budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat vedle čísla výtisku i označení, zda jde o
originál či kopii. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou
kontinuální řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.
Nabídka bude předložena v následující struktuře:
-

krycí list nabídky (viz příloha této Soutěžní dokumentace);

-

čestné prohlášení o splnění vybraných kvalifikačních předpokladů (viz příloha této Soutěžní
dokumentace);

-

kopie oprávnění k podnikatelské činnosti;

-

kopie pojistné smlouvy či smluv;

-

vyplněný seznam významných služeb, včetně příslušných referenčních listů (viz příloha této Soutěžní
dokumentace);

-

návrhy všech smluv v přílohách Soutěžních podmínek na plnění této soutěže podepsané osobou
oprávněnou jednat za navrhovatele, včetně všech požadovaných příloh;

-

vyplněný seznam cen vybraného sortimentu (viz příloha této Soutěžní dokumentace);

-

návrh komunikačního systému dle čl. 3. této Soutěžní dokumentace;

-

koncepční návrh na zajištění prodeje doplňkového prodeje, balených nápojů, teplých nápojů a
hotových jídel v prodejních a nápojových automatech dle čl. 3. této Soutěžní dokumentace;

-

další dokumenty dle požadavků soutěžní dokumentace, anebo dle uvážení navrhovatele.

Uvedené jednotlivé součásti nabídky navrhovatel ve své nabídce zřetelně oddělí. Požadavky na členění
nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.

12. Otevírání nabídek
Otevírání obálek s nabídkami navrhovatelů se uskuteční 24.5.2022 ve 13.00 hod.
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Otevírání obálek je neveřejné.

13. Součinnost navrhovatele
Vybraný navrhovatel je povinen poskytnout Vyhlašovateli veškerou součinnost nezbytnou k uzavření
všech smluv přiložených k Soutěžním podmínkám. Vybraný navrhovatel je zejména povinen dostavit se
do sídla Vyhlašovatele k podpisu těchto smluv.
Pokud vybraný navrhovatel neposkytne Vyhlašovateli součinnost dle tohoto článku Soutěžní
dokumentace v přiměřené době ode dne doručeni rozhodnutí o výběru (výzvy k uzavření smluv)
vybranému navrhovateli, stanovené Vyhlašovatelem, je Vyhlašovatel oprávněn vyzvat k uzavřeni smluv
dalšího navrhovatele, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek. Vyzvaný
navrhovatel má v takovém případě povinnost poskytnout součinnost ve stejném rozsahu, jako původně
vybraný navrhovatel. Tento postup pro případ neposkytnutí součinnosti vyzvaným navrhovatelem je
Vyhlašovatel oprávněn využít i opakovaně.

14. Sociálně odpovědná veřejná soutěž
Navrhovatel dbá, aby při jeho podnikatelské činnosti nedocházelo k porušování pracovněprávních a
lidskoprávních předpisů. Stejně tak navrhovatel dbá, že plnění jím poskytované na základě smlouvy
uzavírané mezi Vyhlašovatelem a navrhovatelem bude s pracovněprávními a lidskoprávními předpisy
v souladu.
Navrhovatel dbá na to, že svým zaměstnancům a spolupracujícím osobám zajišťuje důstojné pracovní
podmínky, jež jsou v souladu s minimálně požadovaným zákonným minimem stanoveným platnými
právními předpisy.
Navrhovatel dále dbá na to, že si je vědom zájmů ohledně ochrany životního prostředí a šetrného přístupu
k němu, a při plnění předmětu Veřejné soutěže si bude počínat s respektem k těmto zájmům a tyto zájmy
též promítne do parametrů a vlastností služby.
Navrhovatel dbá na to, jestliže v případě, kdy využívá služeb subdodavatele, klade důraz na dodržování
výše uvedeného i u samotného subdodavatele a ověřuje si, jakým způsobem subdodavatel provozuje svou
podnikatelskou činnost, jakož i solventnost daného subdodavatele.

15. Další práva Vyhlašovatele
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně upravit či změnit Soutěžní podmínky této soutěže.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto soutěž kdykoliv zrušit, nejpozději však do uzavření smluv, popřípadě
odmítnout všechny předložené nabídky.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku, která obsahuje takové technické, estetické či jiné řešení,
které se vyhlašovateli bude jevit pro jeho potřeby z hlediska předmětu veřejné soutěže a jejího účelu
nevhodné.
Vyhlašovatel poskytne odpovědi na dotazy týkající se veřejné soutěže pouze písemnou, tj. emailovou
formou a uveřejněním v elektronickém nástroji.
Lhůta pro oznámení vybrané nabídky činí 30 kalendářních dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

12

Soutěžní dokumentace

Vyhlašovatel nepřipouští varianty nabídky ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků
stanovených v soutěžní dokumentaci. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v
nabídce navrhovatele u třetích osob a navrhovatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou
potřebnou součinnost.
Vyhlašovatel vybere nejvhodnější nabídku a oznámí její přijetí prostřednictvím emailové komunikace či
elektronickým nástrojem.
Vyhlašovatel po ukončení soutěže prostřednictvím emailové komunikace informuje navrhovatele, kteří
neuspěli.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Předložením nabídky vyjadřuje navrhovatel souhlas s podmínkami této soutěže.
Náklady spojené s účastí ve veřejné soutěži nese každý navrhovatel sám.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou navrhovatelem poskytnuty
v průběhu soutěže a případně i v průběhu plněni z uzavřené smlouvy zveřejnit v rámci transparentnosti
na internetu, a to včetně informaci označených jako důvěrné. Těmito informacemi jsou: IČ navrhovatele,
termín realizace veřejné soutěže dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, veškeré údaje o
nabízené ceně a podmínkách nabídky a obsah uzavřené smlouvy na plnění veřejné soutěže, další údaje z
nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérii. Ukončením soutěže nezaniká
právo na zveřejnění informaci. Účastí v soutěži bere navrhovatel na vědomí, že Vyhlašovatel s výše
uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu soutěže bude nakládat výše uvedeným způsobem a
vyjadřuje s jejich použitím souhlas.
Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Soutěžní dokumentace:
Příloha č. 1 – Krycí list;
Příloha č. 2 – Smluvní dokumentace;
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti;
Příloha č. 4 – Seznam vybraného sortimentu;
Příloha č. 5 – Seznam významných služeb;
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o splnění dalších podmínek;
Příloha č. 7 – Vymezení prostor pro realizaci investičního záměru

V Praze, dne 25.4.2022
Zpracoval: (příkazce)

Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník UK FTVS
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