VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
„Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti“
(dále jen „výzva“)
Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, se sídlem Radnická 2-10, 65878 Brno,
IČ: 00101460, DIČ: 00101460, (dále také jen „vyhlašovatel“), vypisuje výběrové řízení na provozovatele
dětského vláčku na náměstí Svobody v rámci Brněnských Vánoc 2015.
Zadání výběrového řízení:
Atrakce bude umístěna a provozována v termínu od 27. 11. 2015 do 27. 12. 2015 na určeném prostoru o velikosti
13x16 m na náměstí Svobody v Brně. Provoz atrakce bude stanoven na dobu 10:00 – 19:00 hod. denně, včetně
dnů pracovního klidu a státních svátků.
Termín instalace a deinstalace atrakce bude dohodnut dle možností vyhlašovatele (termín instalace nejdříve
23. 11. 2015, deinstalace nejpozději 30. 12. 2015). Provozovatel je povinen si sám, prostřednictvím třetích osob
zajistit smluvní vztah s dodavatelem el. energie pro provoz atrakce, přičemž veškeré náklady spojené s provozem
atrakce, instalací a deinstalací uhradí. Současně provozovatel uhradí vyhlašovateli výběrového řízení
odpovídající část poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství, které je vyhlašovatel v souvislosti
s projektem Brněnské Vánoce 2015 povinen uhradit.
Podmínkou pro vybraného provozovatele atrakce je poskytnutí 3000 ks volných vstupenek pro podporu
společensko-kulturního programu a obohacení vánoční atmosféry související s projektem Brněnské Vánoce 2015
(tisk volných vstupenek zajistí provozovatel na své náklady) a poskytnutí 5% z celkové tržby na charitativní
účely dle společné volby na základě dohody s vyhlašovatelem.
Kritériem pro hodnocení nabídek:
Kritériem pro hodnocení nabídek je vizuál dětského vláčku ve stylu tradičních moravských Vánoc.
Návrh vizuálu dětského vláčku ve stylu tradičních moravských Vánoc je třeba v rámci zaslané nabídky ve
výběrovém řízení doložit fotografiemi nebo návrhy vizuálu.
Jednotlivé nabídky budou hodnoceny tak, že každý člen hodnotící komise sestaví pořadí doručených návrhů
vizuálu, na základě kterého bude dané nabídce přiděleno bodové hodnocení. Jako nejvhodnější bude vybrána
nabídka, která získá v součtu za hodnotící komisi nejvíce bodů.
Kvalifikační předpoklady:
Zájemce je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:
a) splněním základních kvalifikačních předpokladů
b) splněním profesních kvalifikačních předpokladů
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce podpisem čestného prohlášení. Čestné
prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za zájemce. Vzor čestného
prohlášení tvoří přílohu této výzvy.
Profesní kvalifikační předpoklady:
1. Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
výběrového řízení, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
2. Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán.

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží zájemce v prosté kopii.
Pokyny pro zpracování nabídky:
 Nabídka nesplňující požadavky vyhlašovatele uvedené ve výzvě bude vyhlašovatelem vyřazena.
 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo po dohodě s vítězným zájemcem upravit smluvní podmínky.
 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo před výběrem nejvhodnější nabídky požádat zájemce o upřesnění či
doplnění informací.
 Náklady spojené se zpracováním a podáním nabídky nebudou vyhlašovatelem hrazeny.
 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení.
 Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly.
 Zájemce bere na vědomí povinnost vyhlašovatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podáním nabídky vyjadřuje souhlas s možným
zveřejněním smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření.

 Výběrem nejvhodnější nabídky zájemci nevzniká právní vztah.
Lhůta pro podání nabídky:
Nabídky budou předány do 29. 10. 2015, do 10:00 hod.
Předání nabídky:
Své nabídky zájemci předají nebo zašlou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude
označena názvem "Brněnské Vánoce 2015 - vláček pro děti" a slovem „NEOTVÍRAT“. Obálka s nabídkou
bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.
Adresa pro předání nabídek: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, sekretariát (I.
patro), Radnická 4, 658 78 Brno, úřední hodiny sekretariátu: 9:00 – 15.00.
Adresa pro zaslání poštou: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace, Radnická 2-10,
658 78 Brno. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí vyhlašovatelem považováno převzetí
nabídky sekretariátem vyhlašovatele.

V Brně dne…………

za vyhlašovatele:
Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, ředitelka

Přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení – vzor

Příloha č. 1:

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti“
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČ
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Příloha č. 2

Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům

Tímto prohlašuji, že níže uvedený uchazeč

„………………………………………………………………………………………………...“
splňuje všechny níže uvedené základní kvalifikační předpoklady:
a) 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, přijímání úplatku, podplácení, 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat 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) 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 statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 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) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá 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) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
g) 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) 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) 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) zákona 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) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního
právního předpisu.

V ………………………… dne ………………….

Název (obchodní firma) uchazeče, IČ

........................................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby …………………………………………………………………………………

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

