VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

vyzývá

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu analogicky dle ust. § 27 a § 31 a za dodržení
podmínek dle ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, pod názvem:

„Eventové zajištění konference EVROPA PROTI INFORMAČNÍMU CHAOSU“
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VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ ANALOGICKY
DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
(DÁLE JEN „ZÁKON“)
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávána analogicky dle ustanovení § 27 a § 31 zákona, tedy mimo režim
zákona. Forma zadání je v souladu s interním předpisem zadavatele.
1.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

2.

Eventové zajištění konference EVROPA PROTI
INFORMAČNÍMU CHAOSU

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Sídlo:

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Právní forma:

Veřejná vysoká škola

IČ:

00216208

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele:

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.,
děkan fakulty

Kontaktní osoba:

JUDr. Vanda Wagnerová
Právní referát
vanda.wagnerova@fsv.cuni.cz
Tel: 771 138 114

3.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh veřejné zakázky: služby
Předmět plnění:
Předmětem veřejné zakázky je organizace a realizace mezinárodní konference EVROPA PROTI
INFORMAČNÍMU CHAOSU dle specifikací zadavatele uvedených níže.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky: CPV 55120000-7 (konferenční služby)
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Specifikace zakázky:
POPIS A CÍL KONFERENCE:
Při příležitosti českého předsednictví EU v září 2022 plánuje CEDMO (Central European Digital Media
Observatory) se sídlem v Praze, jediná středoevropská observatoř digitálních médií z celoevropské sítě EU
projektů, výroční setkání Evropské digitální observatoře EDMO s regionálními huby EDMO v Praze, včetně
mezinárodní konference Europe tackles information chaos o dopadech informačních poruch na aktuální
evropské výzvy (digitální a mediální gramotnost, společenské dopady dezinformací a zahraniční vlivy,
klimatické změny, využití umělé inteligence pro bezpečnost informací, vliv médií a digitálních platforem, aj.)
pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy.
Unikátní pražská konference s účastí mezinárodních evropských expertů z různých společenských a
technických odvětví, spolu s představiteli evropských a českých vládních, neziskových a akademických institucí,
je také koncipována udržitelně a s uplatněním principů cirkulární ekonomiky. Tím chce CEDMO nejen navázat
na strategii hlavního města v oblasti udržitelnosti, ale také dostát svým závazkům v oblasti Globálních cílů
udržitelného rozvoje podle OSN (SDGs 9,16,17) a jejich propojení s digitalizací.
V kontextu krize na Ukrajině vyvolané ruskou invazí a aktuálnosti tématu informačních poruch (dezinformací,
propagandy a podobně) v médiích a společnosti, nabízí české předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022
jedinečnou šanci pro zviditelnění role České republiky, jejího hlavního města a důležité role všech evropských
regionálních hubů EDMO v boji proti dezinformacím v Praze. K současným 8 aktivním centrům přibudou v
druhé polovině září 2022 ještě další 4 centra.
Na výroční setkání sítě EDMO, které proběhne ve středu 21.9.2022 by navázala mezinárodní konference s
titulem Evropa proti informačnímu chaosu, kterou by pod záštitou hlavního města Prahy slavnostně otevřela
ve čtvrtek 22.9.2022 místopředsedkyně Evropské komise a eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost,
Věra Jourová, která se ve svém úsilí v boji proti dezinformacím a falešným informacím zasadila o to, aby
CEDMO sídlilo právě v Praze.
Plánovaná mezinárodní konference ve spolupráci s hlavním městem Prahou chce přispět k prestiži českého
předsednictví EU. V Praze se sjedou nejen všichni koordinátoři regionálních hubů EDMO, ale též členky a
členové orgánů CEDMO – včetně Advisory Boardu, jehož členy jsou výrazné evropské osobnosti z oblasti médií,
umělé inteligence a digitální gramotnosti (např. Sylvie Kauffmann z francouzského deníku Le Monde; Luboš
Kukliš, který je předsedou European Platform of Regulatory Authorities (EPRA); technický ředitel společnosti
AVAST a předseda výkonného výboru prg. ai prof. Michal Pěchouček aj.). Při té příležitosti se nabízí přijetí všech
hostů z celé Evropy vedením hlavního města Prahy v reprezentativních prostorách rezidence primátora
hlavního města Prahy. Počítáme také s účastí zástupců Evropské komise, jež se podílí na spolufinancování
regionálních hubů EDMO.
S ohledem na interdisciplinární a aplikační povahu celoevropské sítě EDMO očekáváme mediální ohlas naší
akce, včetně zviditelnění hlavního města Prahy jako entity, jež si je vědoma celoevropských výzev řešených
v rámci EDMO komunity. Nejde proto jen o odbornou konferenci s omezeným dopadem na širší veřejnost.
CÍLE:
Globální cíle udržitelného rozvoje a jejich propojení s digitalizací. Akce by měla korespondovat s nově
vzniklou strategii udržitelnosti hlavního města Prahy. Prvky udržitelnosti jsou hlavním kritériem hodnocení
celé konference.
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BLIŽŠÍ SPECIFIKACE
UDRŽITELNOST KONFERENCE:
Požadavkem zadavatele je uspořádání konference, která bude postavena na principech udržitelnosti tak, aby
byly minimalizovány její environmentální, ekonomické a sociální dopady. Prvky udržitelnosti jsou hlavním
kritériem hodnocení celé této veřejné zakázky tak, jak je uvedeno níže. Návrh udržitelnosti konference bude
v souladu se Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku - Cirkulární Praha 2030
https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/Cirkularni-Praha-2030-Strategie-CE.pdf.
TERMÍN KONFERENCE
21. - 23.9.2022
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu termínu.
LOKALITA
Konference bude probíhat v Praze. Prostory pro konferenci zajišťuje zadavatel (Magistrát města Prahy,
Primátorská rezidence, Primátorský byt, Městská knihovna - malý sál).
POČET HOSTŮ
Proměnlivé v jednotlivých dnech 50 - 150 viz. tabulka níže. Cca 50 interních účastníků za CEDMO.
HARMONOGRAM
Date

9/21

9/21

9/22

9/22

9/22

Time

9:00-18:00

19:00-21:30

9:00-12:00

12:00-13:30

Activity

EDMO AND
REGIONAL
HUBS
MEETING

EDMO AND
REGIONAL
HUBS
DINNER

CONFERENC
E High-level
Open
meeting

CONFERENCE CONFERENCE PRAGUE
CONFERENCE
HIGH LEVEL PANELS: DAY CITY dinner PANELS: DAY
RECEPTION 1
2
LUNCH

Expected
pax.

50

50

120

150

14:00-18:00

9/22
19:00-21:00

3 panels per 150
40 pax = 120

9/23
9:00-12:00

3 panels per
40 pax = 120

UBYTOVÁNÍ
Účastníci si hradí a zajišťují ubytování sami. Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh koncepce ubytování
pro účastníky konference s ohledem na princip udržitelnosti, který bude obsahovat doporučení hotelu, který
zapadne do myšlenky udržitelnosti konference a cenovou nabídku tohoto hotelu. Hotel se musí nacházet
v Praze a musí být v kategorii 4* a výše. Cena ubytování nesmí překročit částku 150 Eur/noc a osobu.
Doporučení ubytování bude součástí návrhu udržitelnosti konference. Návrh udržitelnosti konference bude v
souladu se Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku - Cirkulární Praha 2030
https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/Cirkularni-Praha-2030-Strategie-CE.pdf.
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh koncepce technického zajištění konference pro účastníky
konference s ohledem na princip udržitelnosti, který bude obsahovat doporučení technického zajištění, které
zapadne do myšlenky udržitelnosti konference a cenovou nabídku technického zajištění. Doporučení
technického zajištění konference bude součástí návrhu udržitelnosti konference. Návrh udržitelnosti
konference bude v souladu se Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku - Cirkulární Praha 2030
https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/Cirkularni-Praha-2030-Strategie-CE.pdf.
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Minimální požadavky zadavatele na technické zajištění:
21.9.2022
14.00 - 18.00 - Edmo and regional hubs meeting
Zadavatel požaduje wifi, audiovisual tech- projekce, plátno, ozvučení, celkové technické propojení, streaming,
3-5 microphone.
19.00 - 21.30 - Edmo and regional hubs meeting
Zadavatel požaduje 1-2 micro
22.9.2022
9.00 - 12.00 - Conference high level
Zadavatel požaduje wifi, audiovisual tech- projekce, plátno, ozvučení, celkové technické propojení, streaming,
3-5 microphone, fotograf
12.00 - 13.30 - Conference High Level lunch
Zadavatel požaduje wifi, audiovisual tech- projekce, plátno, ozvučení, celkové technické propojení, streaming,
3-5 microphone, fotograf
14.00 - 18.00 - Conference panels day 1
Zadavatel požaduje wifi, audiovisual tech- projekce, plátno, ozvučení, celkové technické propojení, streaming,
3-5 microphone, fotograf
19.00 - 21.00 - Prague city dinner
Zadavatel požaduje Audio + mic, fotograf
23.9.2022
9.00 - 12.00 - Conference panels day 2
Zadavatel požaduje wifi, audiovisual tech- projekce, plátno, ozvučení, celkové technické propojení, streaming,
3-5 microphone, fotograf
V místě Magistrátu je pouze základní technické vybavení.
CATERING
Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh koncepce cataringu konference pro účastníky konference
s ohledem na princip udržitelnosti, který bude obsahovat doporučení cateringu, který zapadne do myšlenky
udržitelnosti konference a cenovou nabídku cateringu.
22.9.
12.00 - 13.30 - Conference High Level lunch - 150 osob,
Konferenční bufet: Salát – předkrm - hlavní chod - dezerty
Studené nápoje – voda perlivá + neperlivá
Teplé nápoje – káva/ čaj dle výběru
23.9.
9.00 - 12.00 - Conference panels day 2 – 120 osob
9.00 - 9:30 - příchody, welcome drink, sladké pečivo + ovoce
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1x Coffee break
Studené nápoje – voda perlivá + neperlivá
Teplé nápoje – káva/ čaj dle výběru
Doporučení cateringu bude součástí návrhu udržitelnosti konference. Návrh udržitelnosti konference bude v
souladu se Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku - Cirkulární Praha 2030
https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/Cirkularni-Praha-2030-Strategie-CE.pdf.
PROSTORY
Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh koncepce prostorového zajištění konference s ohledem na princip
udržitelnosti, který bude obsahovat návrh umístění jednotlivých denních aktivit, respektující počet účastníku,
viz. tabulka níže. Veškeré konferenční prostory by se měly nacházet v městském obvodu Praha 1.
Date

9/21

Time

9:00-18:00

19:00-21:30

9:00-12:00

12:00-13:30

Activity

EDMO AND
REGIONAL
HUBS
MEETING

EDMO AND
REGIONAL
HUBS
DINNER

CONFERENC
E High-level
Open
meeting

CONFERENCE CONFERENCE PRAGUE
CONFERENCE
HIGH LEVEL PANELS: DAY CITY dinner PANELS: DAY
RECEPTION 1
2
LUNCH

zajištěno

zajištěno

zajištěno

zajištěno

prostory pro
140

50

50

120

150

3 panels per 150
40 pax = 120

Expected
pax.

9/21

9/22

9/22

9/22
14:00-18:00

9/22
19:00-21:00

zajištěno

9/23
9:00-12:00

prostory pro
140
3 panels per
40 pax = 120

Doporučení prostorového zajištění konference bude součástí návrhu udržitelnosti konference. Návrh
udržitelnosti konference bude v souladu se Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku - Cirkulární Praha
2030 https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/Cirkularni-Praha-2030-Strategie-CE.pdf.
GRAFIKA, TISKY, DÁRKY
Uchazeč v rámci své nabídky předloží návrh koncepce grafiky, tiskových a propagačních materiálů konference
s ohledem na princip udržitelnosti, který bude obsahovat takové doporučení na přípravu těchto materiálů,
které zapadne do myšlenky udržitelnosti konference. Součástí koncepce je realizace brožury v rozsahu cca 40
stran, 1800 znaků na stranu o velikosti A5 v počtu 100ks. Minimální požadavek zadavatele je zpracování
koncepce pro 5 druhů propagačních předmětů. Dále by měl uchazeč navrhnout dárky v počtu cca 500 ks.
Veškeré grafické, tiskové a propagační materiály budou připravené v anglickém jazyce. Doporučení grafické,
tiskové a propagační koncepce bude součástí návrhu udržitelnosti konference.
Návrh udržitelnosti konference bude v souladu se Strategii pro přechod na ciklukální ekonomiku - Cirkulární
Praha 2030 https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/Cirkularni-Praha-2030-Strategie-CE.pdf. Minimální
požadavek zadavatele je zpracování koncepce pro 5 druhů propagačních předmětů.
Úkolem dodavatele bude dále koordinace přípravy grafických, tiskových a propagačních materiálů s dodavateli
těchto služeb. Cena za koordinační práce bude součástí cenové nabídky uchazeče. Zadavatel dodá dodavateli
povinné prvky publicity (logo CEDMO a partnerů) a rámcový template pro povinnou publicitu.
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KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKY, POZVÁNKY A REGISTRACE
Zadavatel využívá pro registraci jednotlivých účastníků konference registrační microsite. Úkolem dodavatele
bude koordinovat registraci účastníků konference, včetně vytvoření registračního dotazníku a veškeré
administrativy spojenou s registrací a komunikací s jednotlivými účastníky konference. Cena za koordinační
práce bude součástí cenové nabídky uchazeče.
4.
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 380 000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota je maximální a nepřekročitelná. Účastník, který předloží nabídku s vyšší nabídkovou
cenou, než je stanovená předpokládaná hodnota, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.
5.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládané zahájení plnění zakázky: tj. ihned po nabytí účinnosti smlouvy, tj. po zveřejnění smlouvy
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládané ukončení plnění: do 23. 9. 2022
Místo realizace veřejné zakázky: Praha, Česká republika
Místo plnění veřejné zakázky: prostory zajišťuje zadavatel (Magistrát města Prahy, Primátorská rezidence,
Primátorský byt, Městská knihovna - malý sál)
6.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadavatel stanovil ve vzorové smlouvě o dílo (příloha č. 3) obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné
zakázky. Smlouva o dílo bude uzavřena jen s jedním uchazečem. Návrh smlouvy je součástí této výzvy. Podáním
nabídky do tohoto řízení účastník tyto obchodní a platební podmínky plně a bez výhrad akceptuje.
Smlouvu není nutno vyplňovat a přikládat do nabídky uchazeče.
7.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách jako
nejvýše přípustná po celou dobu plnění zakázky, bude uvedena na Krycím listu (příloha č. 1) v členění –
nabídková cena bez DPH, DPH, nabídková cena s DPH.
Dodavatel do nabídkové ceny za celou zakázku zahrne veškeré práce, dodávky, služby, odměny, režii apod.
nezbytné pro splnění předmětu veřejné zakázky. Tj. nabídková cena bude zahrnovat tyto služby:
●
●
●
●
●

●

cena vypracování návrhu ubytování pro účastníky konference;
cena technického zabezpečení konference;
cena cateringového zajištění konference;
cena návrhu prostorového zajištění konference;
cena vypracování návrhu grafické, tiskové a propagační koncepce konference včetně realizace
brožury, dárků a koordinačních prací mezi zadavatelem a jednotlivými dodavateli grafiky, tiskových
materiálů a dárků souvisejících s konferencí;
cena koordinačních prací souvisejících s registrací účastníků konference.
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Změna nabídkové ceny může být provedena pouze v případě změny příslušných právních předpisů
upravujících výši daně z přidané hodnoty (DPH). V případě změny zákonné výše DPH bude nabídková cena
upravena právě a pouze v části týkající se DPH, nikoliv v části nabídkové ceny bez DPH.
8.

POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem:
a)
splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona,
b)
splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 zákona,
c)
splnění technické kvalifikace analogicky podle § 79 zákona.
Základní způsobilost
Způsobilým analogicky dle § 74 zákona není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla
dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné
zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku
podle písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Způsob prokázání základní způsobilosti:
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ke dni podání nabídky předložením čestného prohlášení,
které je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2), které musí být elektronicky podepsáno osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele.
Profesní způsobilost
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice analogicky dle § 77 zákona:
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a)
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán,
b)
předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
(např. živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku), např. tj. výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.
Technická kvalifikace
K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje analogicky dle § 79 zákona předložit:
1. Seznam významných služeb – eventů s principy udržitelnosti realizovaných a dokončených dodavatelem v
posledních tři let před zahájením tohoto výběrového řízení.
Způsob prokázání technické způsobilosti:
●
Dodavatel prokáže minimální úroveň kvalifikačního předpokladu, pokud z předloženého seznamu
významných služeb bude vyplývat, že realizoval minimálně 3 zakázky obdobného charakteru, tj. pořádání
eventu pro min. 50 osob s využitím prvků koncepce udržitelnosti. Rozsah požadovaných informací: identifikace
objednatele, cena bez DPH a doba plnění služby, stručný popis služby udržitelnosti a počet účastníků.
●
Forma seznamu: čestné prohlášení, které musí být elektronicky podepsáno osobou oprávněnou
zastupovat dodavatele.
2. Seznam expertů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a zajišťovat kontrolu kvality služby.
Způsob prokázání technické způsobilosti:
a) Zadavatel požaduje prokázat základní realizační tým, který se bude podílet na realizaci zakázky. Dodavatel
doloží strukturovaný profesní životopis osob tvořících základní realizační tým, z něhož bude doloženo, že tyto
osoby splňují tyto požadavky:
●
praxe v oboru délce min. 3 roky,
●
vedení min. 1 srovnatelné akce v počtu účastníků.
b) Zadavatel požaduje prokázat experta na udržitelnost a cirkulární ekonomiku, který se bude podílet na
realizaci zakázky. Dodavatel doloží strukturovaný profesní životopis experta na udržitelnost, z něhož bude
doloženo, že tato osoba splňují tyto požadavky:
●
praxe v oboru délce min. 3 roky,
●
podílení se na min. 2 akcí s aspekty udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.
Forma seznamu: čestné prohlášení, které musí být elektronicky podepsáno osobou oprávněnou zastupovat
dodavatele.
Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní, profesní i technickou způsobilost každý dodavatel
samostatně. V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé
zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů i písemný
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závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky, tj. jednostranné prohlášení, kterým
se jiná osoba zaváže takové plnění účastníkovi poskytnout.
Požadavky na doklady prokazující splnění kvalifikace
●
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace postačí předložit v prosté kopii, pokud
není ve výzvě uvedeno jinak a nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.
●
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a další kvalifikační dokumenty požadované
zadavatelem musí být elektronicky podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě
podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění (plné moci) pro tuto osobu
součástí dokladů, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (podpis na plné moci nemusí být úředně
ověřen).
●
Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci ve formě a rozsahu
stanoveném zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných
zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.
9.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A METODA JEJICH VYHODNOCENÍ

Základním kritériem hodnocení nabídek je „nabídková cena“.
Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem:
Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle
dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti tak, že jejich
součet je celkem 100.
Dílčí hodnotící kritéria:
1) Nabídková cena v Kč bez DPH……………..………………..……………… váha 45 %
Je dílčím hodnotícím kritériem č. 1 a zadavatel bude v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnotit
celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH.
Pro určení číselné hodnoty tohoto hodnotícího kritéria je rozhodná nabídková cena uvedená v nabídce. Jako
výhodnější bude hodnocena nabídka s nižší nabídkovou cenou.
Nabídková cena bude zpracována dle požadavků uvedených v čl. 7 této zadávací dokumentace.
2) Expertíza firmy………………………………………………………………………….váha 30%
Je dílčím hodnotícím kritériem č. 2. Zadavatel bude v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnotit
úspěšně realizované projekty dodavatele (předložené nad rámec referenčních zakázek uvedených v seznamu
významných služeb k prokázání technické kvalifikace dle čl. 8 oddíl Technická kvalifikace zadávací
dokumentace), jejichž předmětem bylo pořádání eventu pro min. 50 osob s využitím prvků koncepce
udržitelnosti.
Maximální počet hodnocených zkušeností za dodavatele činí 5 eventů. Pro účely bodového hodnocení tohoto
dílčího hodnotícího kritéria č. 2 budou sečteny počty účastníků všech eventů předložených dodavatelem
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v tomto dílčím hodnotícím kritériu. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem účastníků
eventů.
V rámci tohoto dílčího kritéria č. 2 požaduje zadavatel předložení seznamu realizovaných eventů dodavatele
vstupujících do hodnocení, z něhož bude vyplývat minimálně:
●
identifikace objednatele, cena bez DPH a doba plnění,
●
stručný popis eventu s uvedením počtu účastníků,
●
forma seznamu – čestné prohlášení el. podepsané osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
3) Kvalita návrhu udržitelnosti konference…………………………………váha 25 %
Je dílčím hodnotícím kritériem č. 3 a zadavatel bude v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnotit kvalitu
návrhu udržitelnosti konference.
Zadavatel požaduje zpracovat návrh udržitelnosti konference v dostatečné podrobnosti, aby to umožnilo
zadavateli vyhodnotit toto dílčí hodnotící kritérium. Návrh udržitelnosti konference bude v souladu se Strategii
pro
přechod
na
cirkulární
ekonomiku
Cirkulární
Praha
2030
https://klima.praha.eu/DATA/Dokumenty/Cirkularni-Praha-2030-Strategie-CE.pdf.
Návrh udržitelnosti konference bude obsahovat minimálně tyto zpracované skutečnosti:
- popis konceptu ubytování dle požadavků uvedených v čl. 3 této zadávací dokumentace s přihlédnutím k
principům udržitelnosti;
- popis konceptu cateringu dle požadavků uvedených v čl. 3 této zadávací dokumentace s přihlédnutím k
principům udržitelnosti;
popis konceptu technického zabezpečení konference dle požadavků uvedených v čl. 3 této zadávací
dokumentace s přihlédnutím k principům udržitelnosti;
- popis prostorového zajištění konference dle požadavků uvedených v čl. 3 této zadávací dokumentace s
přihlédnutím k principům udržitelnosti;
- popis konceptu zpracování grafiky, tiskovin a dárků související s konferencí dle požadavků uvedených v čl.
3 této zadávací dokumentace s přihlédnutím k principům udržitelnosti;
-

případně další návrh udržitelného řešení konference.

Z hlediska hodnocení tohoto kritéria zadavatel preferuje návrh konceptu udržitelnosti, kde budou konkrétně,
komplexně a jasně zpracované (nikoli pouze bodově opsané) výše uvedené skutečnosti.

Hodnocení nabídek bude provedeno následujícím způsobem:
a)
Pro určení číselné hodnoty dílčího hodnotícího kritéria č. 1 je rozhodná nabídková cena uvedená v
Krycím listu nabídky. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nižší nabídkovou cenou. Každá hodnocená
nabídka pak získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:
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Výše nejnižší nabídkové ceny
---------------------------------------- x 100 x 0,45 = bodová hodnota (body)
Výše celkové nabídkové ceny hodnocené nabídky
Bodová hodnota bude vypočtena na dvě desetinná místa.
b)
U dílčího hodnotícího kritéria č. 2, bude pro číselné vyjádření nejlépe hodnocena nabídka, která
dosáhne nejvyšší počet bodů v rámci tohoto kritéria. Každá hodnocená nabídka pak získá hodnotu, který bude
určena na základě níže uvedeného vzorce:
Celkový počet účastníků eventů hodnocené nabídky
------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 0,3 = bodová hodnota (body)
Celkový počet účastníků eventů nejlépe hodnocené nabídky
Bodová hodnota bude vypočtena na dvě desetinná místa.
c)
U dílčího hodnotícího kritéria č. 3, které není číselně vyjádřitelné, je subjektivní a pro které má
nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, se sestaví pořadí nabídek od nejvýhodnější k nejméně
výhodné.
Nejvýhodnější nabídce se přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce se přiřadí takové bodové ohodnocení,
které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Hodnotitelé – členové hodnotící
komise jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení.
Bodová hodnota každé nabídky stanovená výše popsaným způsobem bude násobena vahou kritéria 25 %. Na
výši bodové hodnoty se komise buďto shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr
součtu bodů přidělených od jednotlivých členů komise.
10.

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje EZAK dostupného na
https://zakazky.cuni.cz, který je zároveň profilem zadavatele. Veškeré úkony se provádějí elektronicky a
rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK. Nabídka může být podána výhradně prostřednictvím tohoto elektronického
nástroje.
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://zakazky.cuni.cz /data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.cuni.cz /data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
Okamžik doručení v případě elektronického doručování definuje zákon a jeho prováděcí předpisy.
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Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na https://zakazky.cuni.cz
/test_index.html.
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací
dokumentace bude poskytnuta v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na
https://zakazky.cuni.cz.
11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Doklady a listiny v jiném než českém jazyce, s výjimkou dokladů ve
slovenském jazyce, budou doplněny překladem do českého jazyka. Překlady nemusí být úředně ověřené. Budeli mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.
Nabídka nebude obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy.
Zadavatel upozorňuje, že v rámci součinnosti před podpisem smlouvy může vyžadovat od vybraného
dodavatele předložení elektronických nebo tištěných originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci, a to včetně předložení originálu nebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy, pokud je již účastník
nepředložil v elektronické formě originálu v rámci své nabídky.
Nabídky se podávají v plném rozsahu elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje dostupného
na https://zakazky.cuni.cz/profile_display_3515.html. Účastník je povinen se řídit pravidly a pokyny
stanovenými provozovatelem elektronického nástroje.
Zadavatel doporučuje tuto strukturu nabídky:
A.
Krycí list nabídky (příloha č. 1)
B.
Doklady k prokázání kvalifikace (příloha č. 2)
C.
Návrh udržitelnosti konference
D.
Další dokumenty
Pokud jedná jménem či za účastníka jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za účastníka, musí být
součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v
originále nebo v úředně ověřené kopii (podpis není třeba ověřovat).
12.

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

Varianty nabídek: zadavatel nepřipouští variantní řešení.
13.

DODATEČNÉ INFORMACE POSKYTOVANÉ ZADAVATELEM

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek je možno doručit prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby
elektronického nástroje nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení zadávacích podmínek bude odesláno všem uchazečům, kterým byla zaslána výzva k podání nabídky,
a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče, a to na emailovou adresu kontaktní
osoby uvedené na Krycím listu.
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14.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.6.2022 v 10:00 hodin
Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají v plném rozsahu elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje dostupného
na https://zakazky.cuni.cz/profile_display_3515.html.
Účastník je povinen se řídit pravidly a pokyny stanovenými provozovatelem elektronického nástroje.
15.

OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel oznamuje, že otevírání nabídek bude neveřejné.
Termín otevírání nabídek: 29.6.2022 v 11:00 hodin
16.
ZADÁVACÍ LHUTA
Účastníci jsou svými nabídkami analogicky dle zákona vázáni po celou dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je
stanovena na 45 dnů.
17.

ZÁVĚREČNÁ SDĚLENÍ ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit tuto výzvu, přičemž taková změna by byla oznámena všem dodavatelům,
kterým byla v tomto výběrovém řízení výzva odeslána. V případě, kdyby někteří účastníci již podali nabídku,
bylo by jim umožněno vzít nabídku zpět.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i bez udání důvodu. Zadavatel je oprávněn výběrové
řízení veřejné zakázky malého rozsahu zahájené na základě této výzvy zrušit kdykoli před okamžikem podpisu
smlouvy o předmětu veřejné zakázky.
Uchazeči podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy, a proto mu neuzavřením smlouvy nevzniká
žádný právní nárok z titulu tohoto neuzavření smlouvy.
Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jeho účastí v tomto výběrovém řízení.
Přílohy:
č. 1 Krycí list nabídky
č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
č. 3 Návrh smlouvy o dílo
V Praze dne: 8.6.2022
………………………………….
PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
děkan fakulty
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