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ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. § 56 ZZVZ
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1. Identifikační údaje zadavatele, další informace
1.1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele

TIC BRNO, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele

Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno

IČO zadavatele

00101460

Adresa profilu

https://nen.nipez.cz/RegistrZadavatelu/RegistrZakladniUdaj

zadavatele

eZadavateleM-235100933/RegistrZakladniUdaje-235100933

1.2. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je MT
Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 1, 602 00 Brno, e-mail: vz@mt-legal.com.
Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno
oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele). Kontaktní osoba je v
souladu s ust. § 43 ZZVZ pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím
řízení. Kontaktní osoba je pověřena také k přijímání případných námitek dodavatelů dle
ust. § 241 a násl. ZZVZ.
1.3. Označení osoby, která vypracovala část zadávací dokumentace
Část zadávací dokumentace,

Označení osoby

kterou vypracovala jiná osoba
Technická část zadávacích podmínek –
Přílohy č. 2 a č. 3

Pavel Anděl, V Jirchářích 14, Praha 1

2. Účel a předmět plnění veřejné zakázky
2.1. Účel veřejné zakázky (projektu)
Cíle projektu
Zadavatel plánuje uspořádat mimořádně rozsáhlý festival s cílem prezentovat
současné špičkové kulturní, vzdělávací, sportovní, společenské a další volnočasové aktivity
prostřednictvím řady projektů zadavatele a jeho partnerů. Zadavatel také zamýšlí
připomenout návštěvníkům významné momenty naší moderní historie. Festival je
pořádán při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a 90. výročí vzniku
areálu brněnského výstaviště. Zadavatel koncipuje festival tak, aby nabídl návštěvníkům
kvalitní, pestrý a dramaturgicky hodnotný program vycházející ze schváleného kreativního
konceptu.
Pro koho je projekt určen?
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Zadavatel má záměr oslovit širokou veřejnost napříč všemi věkovými kategoriemi.
Zadavatel plánuje také přímo zapojit veřejnost. Vedle výrazného oslovení obyvatel Brna a
Jihomoravského kraje, odkud očekáváme největší návštěvnost, budeme cílit také na další
regiony České republiky a zahraničí (zejména tzv. nástupnické země Rakouska-Uherska).
Čeho chce zadavatel dosáhnout?
Zadavatel zamýšlí prezentovat současné projekty a aktivity vynikající úrovně a
mimořádné zajímavosti. Zadavatel dále zamýšlí reflektovat mimořádné momenty moderní
historie a motivovat veřejnost k hledání zajímavých příběhů z historie jejich rodin s cílem
uvědomit si vlastní kořeny. Zadavatel zamýšlí prostřednictvím festivalu podpořit
uvědomění významu historie a tradice pro současnost a budoucnost.
Zadavatel předpokládá, že projekt Re:publika by mohlo navštívit až 150 tisíc
návštěvníků v průběhu 26. 5. 2018 - 17. 6. 2018.

2.2. Předmět plnění veřejné zakázky
2.2.1. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je
poskytnutí služeb realizační agentury (dále též jen „RA“) ve 2 následujících
režimech:
a) projekty v plné produkci RA (tj. RA zajistí obsahovou náplň - kreativu, produkci i
technické zajištění)
- Příběhy fotek
- 100 let 100 knih
- Snímeček, prosím?
- Veletržní ulice
- Divadlo na výstavišti
- 100 let v 360°
- Videomapping
- VIP zóna (zázemí pro významné návštěvníky)
- Festivalový pracovní tým (pracovní tým pro zajištění provozu 26. 5. -17. 6. 2018)
b) projekty v režimu procesního řízení a jejich integrace (vč. koordinace s autorskými
týmy nebo spolupracujícími organizacemi)
- Avant Garde - garant Profil media, s.r.o.
- Re:lax zóna – garant STAREZ-SPORT, a.s.
- Dance Brno 100 – garant Národní divadlo Brno, p.o.
- Nuda v Brně – garant Větrné mlýny s.r.o.
- Autorský projekt aktivizace veřejnosti - garant Kateřina Šedá
- dalších až 10 projektů procesně řízených RA dle požadavku zadavatele
2.2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky zahrnuje:
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2.2.2.1 Projekty v plné produkci RA zahrnují zejména následující činnosti:
- RA navrhne kreativní řešení, pokud zadavatel nestanoví jinak
- RA předloží podrobné technické řešení
- RA předloží projektový plán
- RA zajistí plnou realizaci projektu po dobu konání projektu (plnou realizací se rozumí
veškeré činnosti, vč. zajištění potřebných povolení a souvisejících posudků, jednání
s úřady, zainteresovanými právnickými a fyzickými osobami, zajištění případných revizí
apod.), vyjma marketingové komunikace
- RA zajistí instalaci veškerého vybavení a zařízení projektu
- RA zajistí po skončení projektu demontáž instalovaného vybavení a zařízení, resp.
ukončení produkce a uvedení jednotlivých míst, kde by projekt realizován, do původního
stavu či do stavu srovnatelného se stavem běžného opotřebení
- RA navrhne a zrealizuje orientační (navigační) systém označení míst, kde se dílčí
projekty realizují
Konkrétní požadavky, obsahující specifikací jednotlivých projektů, jsou specifikované
v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Pro jednotlivé projekty je stanoveno, ve kterých
místech v rámci areálu Výstaviště Brno, a.s. se budou realizovat.
2.2.2.2. Projekty v režimu procesního řízení a implementace do realizačního celku
zahrnují zejména následující činnosti:
- RA řídí a koordinuje komunikaci mezi garantem projektu (příspěvkové organizace,
držitelé dotací a ostatní spolupracující organizace), zadavatelem a společností Veletrhy
Brno, a.s.
- RA kontroluje dodržování časových plánů příprav na realizaci projektu ze strany jejich
garanta a navrhuje případná opatření, pro dodržení časových plánů
- RA navrhne a zrealizuje orientační (navigační) systém označení míst, kde se dílčí
projekty realizují
2.2.2.3. Řízení provozu projektu (v období 26. 5. 2018 - 17. 6. 2018 a v přímé souvislosti s
ním)
- RA po dobu konání projektu plně řídí projekty, které spadají do plné produkce RA
- RA kontroluje a koordinuje po dobu konání festivalu projekty, které spadají do
kategorie procesního řízení a jsou v plné produkci garanta projektu
- RA řídí proces instalace před začátkem projektu a deinstalace po skončení projektu
- RA kontroluje a koordinuje činnosti, které po dobu projektu zajišťuje společnost
Veletrhy Brno, a.s. (provozní personál, ostraha, zdravotníci, hasiči aj.)
- RA zajišťuje komunikaci mezi zadavatelem a všemi subjekty, zapojenými do příprav,
realizace a samotného provozu projektu
- RA bude spolupracovat se zadavatelem a jím stanovenými osobami (v rámci
realizačního výboru) ve vazbě na všechny projekty dle odst. 2.2.1.
- RA bude realizovat jednotlivé aktivity formou projektového řízení
- RA koordinuje veškerý provoz a organizační zajištění technického řešení pavilonů,
budov a volných ploch v rámci areálu veletrhu se společností Veletrhy Brno, a.s.
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- RA zajišťuje koordinaci s Policií ČR, Městskou policií Brno, Dopravním podnikem
města Brna, a.s. či dalšími zadavatelem určenými osobami za účelem zajištění plynulé
dopravní obslužnosti a bezpečnosti
- RA bude spolupracovat se společností Veletrhy Brno, a.s., která pro některé projekty
poskytuje pavilony, venkovní plochy výstaviště, technické zázemí, provozní personál
(provoz, ostraha, zdravotníci aj.), přičemž podrobné technické řešení projektů a návrh
projektového řízení musí tuto skutečnost zohlednit
- RA trvale zajistí vytvoření jednací místnosti pro max. 20 osob s vybavením: tiskárna,
počítač, telefon, kancelářské stoly a židle (prostor, energie, wifi a sociální zařízení
poskytne Veletrhy Brno, a.s.)
Podrobné vymezení podmínek plnění veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných
pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Zadavatel zdůrazňuje, že požaduje, aby RA zkoordinovala všechny projekty v rozsahu
dle odst. 2.2.1 zadávací dokumentace.
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
➢ kód CPV 79952000-2 | Organizování akcí
➢ kód CPV 39154100-7 | Výstavní stánky
➢ kód CPV 79342200-5 | Propagační služby
➢ kód CPV 79822500-7 | Služby v oblasti grafického designu
2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem postupem podle
ustanovení § 16 ZZVZ činí 33.280.000,- Kč včetně DPH, z toho předpokládaná hodnota
plnění definovaného v odst. 2.2.1 činí 25,600 mil. Kč včetně DPH a 7.680.000 Kč včetně
DPH odpovídá opčnímu právu (vyhrazené změně závazku dle § 100 odst. 3 ZZVZ), k jehož
uplatnění může být ve smyslu ust. § 66 ZZVZ využit postup v jednacím řízení bez
uveřejnění. Uvedené opční právo se vztahuje zejména k zajištění organizace/koordinace
nových dílčích projektů či případné rozšíření stávajících projektů o další plnění, pokud se
zadavatel (s ohledem na finanční možnosti) rozhodne projekt realizovat ve větším
rozsahu.
Zadavatel nepředpokládá, že by nabídková cena účastníka překročila stanovenou
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (bez ceny odpovídající opčnímu právu).
V případě, že bude nabídková cena vybraného dodavatele převyšovat předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit zadávací řízení anebo
účastníka vyloučit.
Zadavatel dále upozorňuje, že příloha č. 2 zadávací dokumentace u dílčích projektů
obsahuje položku „finanční náklad“, která je indikativní cenou určenou zadavatelem,
nicméně zadavatel požaduje, aby nabídková cena dílčího projektu nepřesáhla 20 %
indikované ceny, jinak se jedná o nesplnění zadávacích podmínek.
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2.5. Výhrada zadavatele neodebrat určitou část plnění
Zadavatel si vyhrazuje právo, některou část plnění (dílčí projekt – např. Nuda v Brně)
neodebrat, resp. nepožadovat využití služeb spojených s projektem dle nabídky účastníka.
3. Lhůta plnění veřejné zakázky
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno bezprostředně po dokončení zadávacího řízení,
v němž bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky.
Časové rozmezí:
K jednotlivým projektům jsou v příloze č. 2 zadávací dokumentaci uvedeny časové plány.
Předpokládaný provoz Výstaviště v době projektu:
Ne-Čt: 9:00 – 22.00 hodin
Pá-So: 9:00 – 24.00 hodin
Lhůta plnění bude podrobně specifikována v příloze č. 1 zadávací dokumentace a
jejích přílohách.
4. Místo plnění veřejné zakázky
4.1

Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je prostor města Brna, areál společnosti Veletrhy Brno, a.s., prostory
příspěvkových organizací města Brna (muzea, divadla, galerie, hvězdárna aj.), pokud
zadavatel nestanoví jinak.
Vstup do areálu Veletrhy Brno, a.s., bude po celou dobu zdarma. U některých projektů,
které jsou v režimu procesního řízení realizační agenturou, je předpokládané vstupné
(např. Dance Brno 100, Nuda v Brně).

4.2

Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se uskuteční 28. 11. 2017. Sraz účastníků prohlídky místa plnění
je v 9:00 hod. před vstupem (hlavní branou) do areálu Výstaviště. Prohlídka místa plnění
slouží k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění a s jeho provozními parametry.
Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně
v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich
závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace dle čl. 12 této zadávací dokumentace.

5. Kvalifikace
Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle ust. § 73 až § 80 ZZVZ.
Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem
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dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být
v takovém případě součástí nabídky. Dokumenty předkládané v rámci nabídky budou
předloženy jako prosté kopie originálů.
Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy) je
povinen zadavateli postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ na základě výzvy
zadavatele předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 ZZVZ dodavatel,
který:
a) splní základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ,
b) splní profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ,
c) splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ.
5.1. Základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ
Způsobilým je dodavatel, který:

Způsob prokázání splnění
Výpis z evidence Rejstříku trestů pro
každou fyzickou a právnickou osobu,
pro niž je dle ZZVZ a zadávacích
podmínek vyžadován.
Je-li dodavatel právnickou osobou,
musí tuto podmínku splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního
statutárního

orgánu.

Je-li

orgánu

členem

dodavatele

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech právnická osoba, musí tuto podmínku
před zahájením zadávacího řízení pravomocně splňovat:
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3
a)

ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního

a)

řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným b)
odsouzením se nepřihlíží;
c)

tato právnická osoba,
každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby a
osoba zastupující tuto právnickou
osobu

v statutárním

orgánu

dodavatele.
K zahraničním osobám viz § 81 ZZVZ.
Podává-li nabídku pobočka závodu
zahraniční právnické osoby, musí tuto
podmínku splňovat tato právnická
osoba a vedoucí pobočky závodu;
Podává-li nabídku pobočka závodu
české právnické osoby, musí tuto
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podmínku splňovat tato právnická
osoba, každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby, osoba zastupující
tuto právnickou osobu v statutárním
orgánu dodavatele a vedoucí pobočky
závodu;

Potvrzení příslušného finančního úřadu

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v a čestné prohlášení dodavatele ve
evidenci daní zachycen splatný daňový vztahu ke spotřební dani, z něhož

b)

nedoplatek;

jednoznačně vyplývá splnění této
způsobilosti.

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na Písemné čestné prohlášení dodavatele.
penále na veřejné zdravotní pojištění;

c)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla
splatný nedoplatek na pojistném nebo na

d)

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

Potvrzení příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení.

státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno Výpis z obchodního rejstříku, nebo
rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu písemné čestné prohlášení v případě,
e)

nařízena nucená správa podle jiného právního že dodavatel
předpisu nebo v obdobné situaci podle rejstříku zapsán.

není

v obchodním

právního řádu země sídla dodavatele;
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií základní způsobilosti.
5.2. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ
Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který
předloží
a)

Způsob prokázání splnění

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné Výpis z obchodního rejstříku či jiné
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evidence, pokud jiný právní předpis zápis do obdobné evidence.
takové evidence vyžaduje
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti dle odst. 5.2 písm. a) nejpozději v době 3 měsíců přede
dnem zahájení zadávacího řízení (tedy nesmí být k okamžiku zahájení zadávacího řízení starší
3 měsíců).
Prokázání profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.
5.3. Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který

Způsob prokázání

předloží

Ze seznamu významných služeb musí
vyplývat alespoň následující údaje:
a) obchodní firma/název objednatele,
b) předmět významné služby,
c) doba realizace významné služby,
d) cena významné služby,
e) kontaktní

osoba

objednatele

(vč.

kontaktních údajů), u které bude
možné realizaci významné služby
ověřit.
seznam významných služeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 5 letech;
a)

Z předloženého seznamu významných
služeb musí v souhrnu prokazatelně a
jednoznačné

vyplývat

splnění

následujících požadavků zadavatele:
●

min.

3

významné

(eventy),
(každé

jejichž

z nich)

služby

předmětem

byla

příprava

obsahu programu a zajištění
komplexní organizace události
v souladu

s

objednatele,
hodnota

požadavky

přičemž

každé

takové

finanční
služby

činila nejméně 10.000.000,- Kč
bez DPH;
●

min. 1 významná služba, jejíž
předmětem byla výroba 360°
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animace ve virtuální realitě;
●

min. 3 významné služby, které
spočívaly

v

provedení

videomappingu s 3D prvky.
Zadavatel uvádí, že prostřednictvím jedné
významné

služby

může

dodavatel

prokázat splnění více shora uvedených
referenčních

požadavků

(např.

event

spočívající v přípravě obsahu programu a
zajištění komplexní organizace události
mohl zahrnovat i videomapping).
Požadovanou

kvalifikaci

rovněž

splní

dodavatel v případě, že se jedná o
významné služby zahájené dříve než v
posledních

5

letech,

pokud

byly

v

posledních 5 letech dokončeny.
Předložením seznamu členů realizačního
týmu a profesního životopisu.
V profesním životopisu dodavatel uvede
jméno,

příjmení,

datum

narození

a

kontaktní údaje (telefon, e-mail) všech
členů realizačního týmu, vztah člena
realizačního

týmu

k dodavateli

(pracovněprávní, poddodavatelský či jiný)
a

doloží

informace,

z nichž

vyplyne

splnění níže uvedených požadavků.
b)

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci Je-li níže požadováno, dodavatel předloží
fyzických osob odpovědných za
poskytování doklad
o
nejvyšším
(relevantním)
příslušných služeb.
dosaženém vzdělání.
Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil
plnění předmětu této veřejné zakázky
prostřednictvím

níže

uvedených

způsobilých osob, které musí splňovat
následující
zadavatele

minimální
na

odborné

požadavky
znalosti

a

zkušenost:
Vedoucí realizačního týmu
i. má alespoň úplné středoškolské
Stránka 11 z 25

vzdělání (s maturitou),
ii. disponuje znalostí českého jazyka a
anglického

jazyka

na

úrovni

pracovní komunikace,
iii. disponuje

praxí

spočívající

ve

vedení či účasti na vedení týmu v
délce nejméně 5 let před zahájením
zadávacího řízení;
iv. vedl v posledních 5 letech před
zahájením

zadávacího

minimálně

1

projekt

řízení

(referenční

zakázku) dle věcného vymezení v odst.
5.3 písm. a) shora s hodnotou min. 10
mil. Kč. bez DPH; nemusí se přitom
jednat

o

identickou

zakázku,

referenční

prostřednictvím

které

účastník prokazuje splnění kvalifikace
dle

odst.

5.3

písm.

a)

zadávací

dokumentace (u takové referenční
zkušenosti bude pro účely ověření
uvedena kontaktní osoba objednatele,
vč. kontaktních údaj);
v. jako člen realizačního týmu s v
posledních 5 letech před zahájením
zadávacího

řízení

podílel

na

realizaci minimálně 5 projektů dle
věcného vymezení v odst. 5.3 písm. a)
shora, přičemž alespoň v 1 případě
finanční hodnota činila 20 mil. Kč bez
DPH a hodnota dalších projektů min.
5 mil. Kč bez DPH/každý projekt;
nemusí se přitom jednat o identickou
referenční zakázku, prostřednictvím
které

účastník

prokazuje

splnění

kvalifikace dle odst. 5.3 písm. a)
zadávací

dokumentace

(u

každé

takové referenční zkušenosti bude pro
účely

ověření

uvedena

kontaktní

osoba objednatele, vč. kontaktních
údaj).
Zástupce vedoucího realizačního týmu
i.
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má alespoň úplné středoškolské

vzdělání (s maturitou),
ii. disponuje znalostí českého jazyka a
anglického

jazyka

na

úrovni

pracovní komunikace,
iii. disponuje

praxí

spočívající

ve

vedení či účasti na vedení týmu v
délce nejméně 5 let před zahájením
zadávacího řízení;
iv. vedl (či byl zástupcem vedoucího)
v

posledních

zahájením

5

letech

zadávacího

před
řízení

minimálně 1 projekt (referenční
zakázku) dle odst. 5.3 písm. a) shora
s hodnotou min. 10 mil. Kč. bez DPH;
nemusí se přitom jednat o identickou
referenční zakázku, prostřednictvím
které

účastník

prokazuje

splnění

kvalifikace dle odst. 5.3 písm. a)
zadávací

dokumentace

(u

takové

referenční zkušenosti bude pro účely
ověření uvedena kontaktní osoba
objednatele, vč. kontaktních údajů.
6. Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních požadavků
6.1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady
předloženými v prostých kopiích. Dodavatelé nemohou požadované doklady nahradit
předložením čestného prohlášení dle § 86 ZZVZ, ale mohou je nahradit jednotným
evropským osvědčením dle § 87 ZZVZ. Zadavatel však vždy bude před uzavřením smlouvy
od vybraného dodavatele požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve
kterém se tento doklad vydává; tento doklad musí být předložen spolu s jeho překladem
do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn
si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb.,
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost
připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském
jazyce.
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6.2. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné
obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
6.3. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle ust. § 81 ZZVZ
doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové
nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení
pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa
sociálního zabezpečení.
6.4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace
požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (to neplatí v případě profesní způsobilosti
podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ).
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ
jinou osobou (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k
poskytnutí konkrétního plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba
prokázala kvalifikaci za dodavatele
Jinou osobou poskytnutá plnění, věci či práva musí být v takovém písemném závazku
jiné osoby identifikována zcela jasně, určitě a srozumitelně. Písemný závazek jiné osoby
musí obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat plnění, ke kterému se
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto
článku platí i v případě, kdy je část kvalifikace prokazována poddodavatelem
poddodavatele (podpoddodavatelem).
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6.5. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní
způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:
a) Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto
dodavatele.
b) Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a
toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech
ostatních dodavatelů.
c) Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající
společnou nabídku společně a nerozdílně (v nabídce musí být doložen
písemný závazek, případně i ve formě smlouvy, o společné a nerozdílné
odpovědnosti v případě podání společné nabídky).
6.6. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle ust. § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje
v souladu s ust. § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ v
tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují
splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ. Výpis ze
seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost
nebo profesní způsobilost starší než tři měsíce.
6.7. Důsledek nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným nebo dovoleným způsobem a v
požadovaném rozsahu v souladu se ZZVZ a s touto zadávací dokumentací, může být
zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.
7. Obchodní a platební podmínky
7.1. Dodavatel resp. účastník je povinen podat návrh smlouvy dle přílohy č. 1 této
zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit jiné změny či doplnění návrhu
smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany
dodavatele.
7.2. Dodavatel je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany na
straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení
dodavatele dostatečně určité. V případě nabídky podávané společně několika
dodavateli (jako jedním účastníkem) jsou dodavatelé oprávněni upravit právní
zkratky označující smluvní stranu.
7.3. Dodavatel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím
poddodavatele(ů). Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce
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předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi,
a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tím není
dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.
Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se v souladu se
zadávacími podmínkami následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být
identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
8.1. Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v návrhu smlouvy) byla uvedena
nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč, a to v následujícím členění:
Nabídková

Výše

Nabídková

cena bez DPH

DPH

cena vč. DPH

v Kč

v Kč

v Kč

Nabídková cena za projekt Příběhy
1

fotek města Brna
Nabídková cena za projekt 100 let

2

100 knih
Nabídková cena za projekt

3

Snímeček, prosím?
Nabídková cena za projekt

4

Veletržní ulice
Nabídková cena za projekt Divadlo

5

na výstavišti
Nabídková cena za projekt 100 let

6

v 360°
Nabídková cena za projekt

7

8
9

Videomapping
Nabídková cena za projekt VIP
zóna
Nabídková cena za projekt
Festivalový pracovní tým
Nabídková cena za procesní řízení

10

skupiny projektů dle odst. 2.2.1.
písm. b) zadávací dokumentace a
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veškeré další náklady na realizaci
veřejné zakázky nezahrnuté shora
Nabídková cena celkem
(součet řádků 1-10 )
Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách
uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním
veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, dopravné aj., tj.
náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu veřejné zakázky, není-li
zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.
8.2. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny
Nabídková cena může být dále měněna za podmínek vyplývajících ze zadávací
dokumentace a přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.
9. Hodnocení
9.1. Kritéria hodnocení
Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 a násl. ZZVZ. Zadavatel
bude ekonomickou výhodnosti nabídky, a to na základě nejvýhodnějšího poměru
nabídkové ceny a kvality.
Zadavatel stanovil v souladu s § 115 ZZVZ pro hodnocení nabídek následující
hodnotící kritéria:
Kritéria hodnocení
A.

Nabídková cena

40 %

Způsob řešení jednotlivých projektů:

B.

Váha

Váha:

a) Veletržní ulice

40 %

b)

14 %

100 let 100 knih

c) Snímeček, prosím?

13 %

d) Divadlo na výstavišti

13 %

e) Příběhy fotek

20 %

60 %

Hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení bude provedeno bodovací
metodou založenou na stobodové stupnici (blíže viz odst. 9.2 zadávací dokumentace).
V rámci kritéria hodnocení A. Nabídková cena bude zadavatel hodnotit celkovou výši
nabídkové ceny v Kč bez DPH, tj. částku uvedenou v nabídce v souladu s odst. 8.1.
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zadávací dokumentace (součet tam uvedených položek 1-8). Za vhodnější bude
považována nabídka s nižší nabídkovou cenou.
V rámci kritéria hodnocení B. Způsob řešení jednotlivých projektů bude zadavatel
hodnotit nabídky dle následujících subkritérií a preferencí:
a) Veletržní ulice
V rámci uvedeného subkritéria budou zohledněny následující sledované aspekty:
1/ kvalita kreativního řešení trhů - 20 %
Zadavatel preferuje řešení trhů, které budou ve větší míře sestávat z prodeje zboží
se zaměřením na ruční výrobu, tradiční postupy, přírodní materiály, umělecké
předměty apod. Zadavatel dále preferuje stánky, které budou ve větší míře
provedeny z přírodních materiálů, a jejich vhodné půdorysné navržení a uspořádání
s ohledem na nabízený sortiment.
2/ kvalita gastrofestivalu - 30 %
Zadavatel preferuje větší šíři sortimentu české a slovenské gastronomie, resp.
nejzajímavější z gastronomie nástupnických zemí Rakousko-Uherska (nežádoucí je
řešení „fast food“ typu „párky v rohlíku“ a další běžné rychlé občerstvení). Důraz
bude kladen na kvalitu a nápaditost nabízeného sortimentu, např. vč. nabídky
originálního sortimentu gastronomie či již zapomenuté (či méně známé) receptury.
3/ dramaturgie programu hudebních vystoupení

- 40 %

Zadavatel preferuje co největší dramaturgickou pestrost a různorodost se
zaměřením na co nejširší cílové skupiny.
Za účelem hodnocení nabídek v rámci tohoto subkritéria a sledovaných aspektů
hodnocení dodavatel zpracuje návrh programového schématu a dramaturgie
hudebních vystoupení (vč. kreativní řešení jednotlivých dílčích produkcí programu),
návrh pojetí gastronomického festivalu a návrh počtu stánků, skladbu podávaného
zboží,

půdorysné

řešení

umístění

stánků,

a

to

v souladu

s podmínkami

specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
b) 100 let 100 knih
V rámci uvedeného subkritéria bude zohledněna originalita kreativního řešení forem
a podob prezentací citátů z literárních děl šířených ve městě Brně. Dodavatel
navrhne co nejoriginálnější způsoby (formy a podoby) prezentace citátů a
maximálně efektivní způsob jejich šíření umožňující co nejširší přístup veřejnosti
k citátům. Zadavatel preferuje postup, kterým bude zajištěna maximální propagace
projektu formou citátů.
Za účelem hodnocení nabídek v rámci tohoto subkritéria dodavatel zpracuje návrh
doporučených míst pro prezentaci a řešení prezentace citátů pro jednotlivé formy
komunikace, resp. pro jednotlivé formy vystavení citátů, vč. jejich technického
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zpracování, a to v souladu s podmínkami specifikovanými v příloze č. 2 zadávací
dokumentace.
c) Snímeček, prosím?
V rámci uvedeného subkritéria bude zohledněno složení týmu fotografů s ohledem
na originalitu kreativního záměru. Dodavatel navrhne tým profesionálních českých a
slovenských fotografů, přičemž zadavatel klade důraz na různou žánrovou
specializaci (pestrost). Zadavatel dále preferuje originální a maximálně zajímavou
celkovou koncepci (dramaturgii) výsledné kolekce.
Za účelem hodnocení nabídek v rámci tohoto subkritéria dodavatel zpracuje návrh
kreativního záměru v souladu s podmínkami specifikovanými v příloze č. 2 zadávací
dokumentace.
d) Divadlo na výstavišti
V rámci uvedeného subkritéria budou zohledněny následující sledované aspekty:
1/ originalita řešení výstavní expozice – 50 %
Dodavatel navrhne takové pojetí výstavní expozice, které z hlediska ztvárnění bude
garantovat

co

nejoriginálnější

způsob

řešení

výstavní

expozice

za

účelem prezentování genia loci budovy divadla.
2/ dramaturgie kulturního programu - 50 %
Zadavatel preferuje co největší dramaturgickou pestrost a různorodost zaměření, tj.
program, který bude zaměřen na co nejširší cílové skupiny.
Za účelem hodnocení nabídek v rámci tohoto subkritéria a sledovaných aspektů
hodnocení dodavatel zpracuje návrh kulturního programu a návrh kreativní řešení
výstavy ve foyer divadla v souladu s podmínkami specifikovanými v příloze č. 2
zadávací dokumentace.
e) Příběhy fotek
V rámci uvedeného subkritéria budou zohledněny aspekty kreativity využití příběhů
a fotografií nad rámec webové aplikace v průběhu projektu v rámci areálu Veletrhy
Brno, a.s. i případně v jiných místech. Dodavatel navrhne co nejoriginálnější způsoby
prezentace veřejnosti s tím, že bude kladen důraz na to, aby byl umožněn co nejširší
přístup veřejnosti k prezentovaným příběhům a tím maximální propagace projektu
v souvislosti se shromažďováním příběhů.
Za účelem hodnocení nabídek v rámci tohoto subkritéria a sledovaných aspektů
hodnocení dodavatel zpracuje záměr kreativního řešení, jehož součástí bude návrh
způsobů oslovení veřejnosti v rámci výzvy k poskytnutí příběhů a fotografií, a to
v souladu s podmínkami specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
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9.2. Metoda hodnocení
Nabídky budou hodnoceny v souladu s ust. § 119 ZZVZ. Pro hodnocení nabídek
použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce
bude v rámci kritéria hodnocení přiděleno takové bodové ohodnocení, které odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria hodnocení.
V případě kritéria hodnocení A. Nabídková cena se jedná o nákladové kvantitativní
kritérium, u něhož jsou v rámci obou subkritérií preferovány nižší hodnoty před vyššími.
Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová
hodnota převážena vahou kritéria hodnocení. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě
desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování.
V rámci kritéria hodnocení B. Způsob řešení jednotlivých projektů (v rámci
jednotlivých subkritérií a) až e) a sledovaných aspektů) se nabídky hodnotí tak, že
hodnotící komise podle míry naplnění požadavků zadavatele vždy přiřadí jednotlivým
nabídkám takovou bodovou hodnotu, která odpovídá míře splnění subkritéria při
vzájemném srovnání nabídek, a to dle následující stupnice výhodnosti nabídky:

Nejvýhodnější
nabídka

vyjadřuje maximální úspěšnost předmětné nabídky v
rámci subkritéria/sledovaného aspektu s ohledem na

100 bodů

preference zadavatele a sledované cíle
zadavatel nemá k nabízenému plnění zásadní

Vysoká

připomínky z hlediska naplnění preferencí zadavatele,

výhodnost

nabídka naplňuje ve vztahu k požadavkům zadavatele

80 bodů

sledované cíle částečně
zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky
Nadprůměrná

z hlediska naplnění preferencí zadavatele a nabídka

výhodnost

naplňuje sledované cíle částečně ve vztahu

60 bodů

k požadavkům zadavatele
zadavatel má k nabízenému plnění podstatné
Průměrná

připomínky z hlediska naplnění preferencí zadavatele

výhodnost

a nabídka naplňuje sledované cíle pouze omezeně ve

40 bodů

vztahu k požadavkům zadavatele
zadavatel má k nabízenému plnění velké množství
Podprůměrná

zásadních připomínek z hlediska naplnění preferencí

výhodnost

zadavatele a nabídka nevyhovuje sledovaným cílům ve
vztahu k požadavkům zadavatele
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20 bodů

Nedostačuje

nabídka vůbec neodpovídá

0 bodů

Zadavatel výslovně stanoví, že nejvýhodnější nabídka nemusí vždy získat 100 bodů
v rámci jednotlivých subkritérií a sledovaných aspektů.
Získané bodové hodnocení účastníka bude převáženo stanovenou vahou (sub)kritéria
hodnocení uvedenou shora.
Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených
bodových hodnot dosažených v jednotlivých kritériích hodnocení a jejich subkritériích, tj.
součtem bodových ohodnocení v daných kritériích hodnocení převážených vahou
příslušného kritéria (subkritéria) hodnocení. Zaokrouhlování bude prováděno vždy na dvě
desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování. Na základě
součtu výsledných převážených hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude hodnocena nabídka,
která dosáhla nejvyšší hodnoty (počtu bodů).
10. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky
10.1. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
s uvedením výzvy „Neotevírat“ a s identifikačními údaji účastníka. Nabídka bude
obsahovat návrh smlouvy, který musí být účastníkem podepsán. Dodavatel
(účastník) je oprávněn provádět změny a/nebo doplnění přílohy č. 1 zadávací
dokumentace „Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky“ pouze v případech,
kdy to instrukce zadavatele výslovně povolují, zejména je povinen doplnit
nabídkovou cenu. V opačném případě může být dodavatel z účasti v zadávacím
řízení vyloučen. Dodavatel je povinen doložit k návrhu smlouvy o dílo všechny
požadované přílohy, jež tvoří smlouvu. Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy o
dílo včetně příloh, jež tvoří Smlouvu, je pro účastníka závazný.
10.2. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém či slovenském jazyce
(výjimku tvoří odborné názvy a údaje).
10.3. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny
- identifikační údaje účastníka v rozsahu uvedeném v ust. § 28 odst. 1 písm. g)
ZZVZ,
- kontaktní adresa pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi účastníkem a
zadavatelem, resp. osobou pověřenou zadavatelskými činnostmi,
- nabídková cena v členění celková nabídková cena bez DPH, DPH, celková
nabídková cena vč. DPH,
- příp. další údaje.
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10.4. Účastník předloží nabídku (v listinné verzi) v originále (byť obsahující toliko kopie
dokladů) a případně (nepovinně) i v dalším 1 výtisku (kopii), přičemž originál
nabídky bude výslovně jako originál označen, ostatní případné výtisky budou
označeny jako „Kopie“. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné
obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly
dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou
řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku
a označení, zda jde o Originál či Kopii, též údaje dle ustanovení odst. 10.3. zadávací
dokumentace. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou
očíslovány vzestupnou řadou.
10.5. Účastník předloží nabídku též případně na technickém nosiči dat (CD, DVD či flash
disk). Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu.
10.6. Nabídka bude předložena v následující doporučené struktuře:
➢ krycí list nabídky,
➢ obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh,
➢ doklady prokazující splnění kvalifikace,
➢ informace o využití poddodavatele - uvedení části veřejné zakázky, které účastník
hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a seznam takových poddodavatelů,
pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi – z uvedeného přehledu musí být
zřejmé věcné pokrytí jednotlivých projektů v rozsahu dle přílohy č. 2 zadávací
dokumentace,
➢ návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou,
➢ specifikace rozsahu a způsobu pojetí nabízených služeb ve vztahu k jednotlivým
projektům uvedeným v příloze č. 2 zadávací dokumentace, tj. údaje a podklady
určené k hodnocení nabídek dle čl. 9 zadávací dokumentace,
➢ systém projektového řízení veřejné zakázky (projektu), v rámci kterého se jedná o
kombinaci autorských projektů jiných osob ve smyslu odst. 2.2.1. písm. b) zadávací
dokumentace (v rámci kterých kreativní řešení není úkolem RA) a projektů plně
realizovaných RA ve smyslu odst. 2.2.1. písm. a) zadávací dokumentace (v rámci
kterých se jedná o kreativní zabezpečení); tj. organizační struktura, popis funkcí
(obsahové náplně činnosti jednotlivých pracovníků), popis rozhodovacích
pravomocí

a

předpokládané

časové

dotace

pracovníků,

komunikace, popis propojení RA s řídícím výborem projektu,
➢ ostatní dokumenty, které mají dle účastníka tvořit obsah nabídky,
➢ informace o celkovém počtu listů nabídky.
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popis

pravidel

10.7. Uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník ve své nabídce zřetelně oddělí
barevnými předělovými listy.
10.8. Požadavky zadavatele na formální úpravu nabídky mají doporučující charakter.
11. Závaznost požadavků zadavatele
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace
a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění
veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při
zpracování své nabídky.
V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel
výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní
zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu.
12. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Přestože

tato

zadávací

dokumentace

vymezuje

předmět

veřejné

zakázky

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat
vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli
doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ (8 pracovních dní před koncem lhůty pro
podání nabídek).
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé zasílat prostřednictvím
e-mailové adresy vz@mt-legal.com k rukám osoby uvedené v odst. 1.2. této zadávací
dokumentace. V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny
identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se
žádost vztahuje. Zadavatel v zákonné lhůtě 3 pracovních dní uveřejní vysvětlení zadávací
dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
Zadavatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele za podmínek § 98 odst. 1 ZZVZ
vysvětlení zadávací dokumentace i z vlastního podnětu. Dle § 99 může takto rovněž
uveřejnit změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.
13. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek:

do 2. 1. 2018, 10:00 hod.

Místo podání nabídek:

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 1,
602 00 Brno, 3. patro - na recepci (provozní doba
v pracovní dny mezi 08.00 až 12.00 hodinou a
13.00 až 16.00 hodinou). Nabídka musí být
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podána nejpozději do konce lhůty pro podání
nabídek stanovené výše.
14. Otevírání obálek
Otevírání obálek se bude konat v sídle kontaktní osoby dle čl. 13 a bude zahájeno 5
minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit
všichni účastníci (maximálně však jedna osoba za účastníka, která se prokáže plnou mocí
či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo účastníka – fyzickou osobu),
kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
15. Podmínky pro uzavření smlouvy
15.1. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit doklady
prokazující kvalifikaci dle odst. 5.1 až 5.4 zadávací dokumentace (originály či
úředně ověřené kopie).
15.2. Vybraný dodavatel je v souladu s § 104 odst. 1 ZZVZ povinen zaslat zadavateli na
základě výzvy návrh smlouvy včetně všech příloh elektronicky s anonymizovanými
informacemi, které ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů nebudou uveřejněny.
15.3. Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, je povinen zadavateli na základě
písemné výzvy ve smyslu § 104 odst. 2 ZZVZ předložit:
a) identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného
dodavatele podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu,
b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu
k dodavateli; těmito doklady jsou například
●

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

●

seznam akcionářů,

●

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

●

společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

15.4. Na písemnou výzvu zadavatele je dodavatel povinen předložit zadavateli doklad o
sjednaném pojištění ve smyslu čl. IX. odst. 7 smlouvy na plnění veřejné zakázky.
16. Zadávací lhůta
Doba, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí
4 měsíce od skončení lhůty pro podání nabídek.

Stránka 24 z 25

17. Další podmínky a práva zadavatele
17.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. Zadavatel
nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou
účastníkům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení.
17.2. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu se ZZVZ.
17.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými
ustanoveními ZZVZ, zejména v případě, že zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla
být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena.
17.4. Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje varianty nabídky.
17.5. Zadavatel si vyhrazuje práv ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích
osob či z veřejně dostupných zdrojů a účastník je povinen mu v tomto ohledu
poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
17.6. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky,
je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.
17.7. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že vybraný dodavatel je dle ust. § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
18. Seznam příloh
Součástí zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy – závazné obchodní podmínky
Příloha č. 2 – Technická specifikace – programová náplň projektů ve smyslu odst. 2.2.1.
písm. a) zadávací dokumentace
Příloha č. 3 – Kreativní koncept - projekty ve smyslu odst. 2.2.1. písm. b) zadávací
dokumentace
Příloha č. 4 – Seznam služeb zajišťovaných ze strany Veletrhy Brno, a.s.

V Brně dne 21. 11. 2017
____________________________
TIC BRNO, příspěvková organizace
zastoupena MT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát a jednatel
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