Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na poskytování služeb:
„Zabezpečení aktivit souvisejících s pořádáním společenských akcí a výstav“
Ev. číslo:
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Lhůta pro podání nabídek:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

I.

II.

III.

0227008479
Letiště Praha, a. s.
IČO: 282 44 532
K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zaps. v obch. rejs. Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14003
Ing. Veronika Michálková
tel. + 420 702 174 251
veronika.michalkova@prg.aero
Lhůta pro podání nabídek vyhotovených v souladu s touto dokumentací
je uvedena na profilu objednatele na adrese http://zakazky.prg.aero.

I.1

Předmětem plnění je zajištění činností v oblasti pořádání akcí a výstav (dále jen „eventů“), které
se budou konat jak v prostorách Objednatele, tak i mimo tyto prostory. Na každou dílčí akci budou
probíhat jednotlivá poptávková řízení na dílčí plnění.

I.2

Rozsah plnění: předpokládané množství realizovaných akcí a výstav po dobu spolupráce je 20.
Bližší specifikace požadovaného plnění a podmínky jeho realizace jsou uvedeny ve vzoru smlouvy
v příloze tohoto dokumentu. Objednatel dále upozorňuje, že součástí smluvních podmínek jsou
mj. požadavky na etické nakupování, ekologicky šetrná řešení a další požadavky v souladu se
zásadami odpovědného veřejného zadávání ve vztahu k jednotlivým dílčím plněním.

I.3

Místo plnění: různá místa dle Dílčích objednávek objednatele.

I.4

Objednatel vzhledem k charakteru plnění této zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

I.5

Předpokládaná doba plnění: po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy.
REŽIM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

II.1

Toto výběrové řízení je vedeno mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. Toto řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II.2

Všeobecné podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu. Pokud není
v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, řídí se výběrové řízení těmito všeobecnými
podmínkami.

POŽADAVKY NA DODAVATELE (KVALIFIKACE DODAVATELE)

III.1

Dodavatel dále musí splňovat následující všeobecné požadavky:

III.1.1 nesmí být v likvidaci;
III.1.2 není v úpadku, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není/nebyl v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele;

III.1.3 nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v čestném prohlášení, které tvoří přílohu
tohoto dokumentu, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

III.1.4 musí prokázat oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění.

III.2

Dodavatel potvrdí splnění všech výše uvedených požadavků předložením čestného prohlášení,
které tvoří přílohu tohoto dokumentu.

III.3

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení vyzvat dodavatele
k prokázání skutečností uvedených v čestném prohlášení, a to k předložení dokumentů
prokazujících uvedené skutečnosti. Uvedení nepravdivých informací v čestném prohlášení může
vést k zápisu dodavatele do objednatelova interního rejstříku osob se zákazem plnění jeho
zakázek (tzv. „blacklist“).

III.4

Nad rámec výše uvedených požadavků na dodavatele (kvalifikace dodavatele) jsou dodavatelé
povinni jako nedílnou součást své nabídky učinit

III.4.1 čestné prohlášení o (ne)existenci střetu zájmů;
III.4.2 čestné prohlášení o skutečnosti, že proti nim a/nebo proti osobám uvedeným pod písm. d)
čestného prohlášení, jež je přílohou tohoto dokumentu, bylo/nebylo zahájeno trestní
stíhání pro podezření ze spáchání některého z trestných činů uvedených v předmětném
čestném prohlášení.
IV.

POVINNÝ OBSAH NABÍDEK A ZPŮSOB JEJICH PODÁNÍ

IV.1 Nabídka dodavatele musí obsahovat následující dokumenty (některé z nich viz přílohy tohoto
dokumentu):

IV.1.1 vyplněné čestné prohlášení dodavatele ve formátu docx (případně i Pdf),
IV.1.2 vyplněný návrh smluv ve formátu docx (případně i Pdf), tj. přílohu D a G této zadávací
dokumentace,

IV.1.3 výše FEE (vyplněný formulář pro stanovení nabídkové ceny- příloha C a příloha E této
Zadávací dokumentace). Nabídková cena bude rovněž vložena ve formátu XLS/XLSX.

IV.2 Dodavatel dále s nabídkou předloží:
IV.2.1 zpracované zadání dle přílohy F této Zadávací dokumentace.

IV.3 Nabídky musí být doručeny ve stanovené lhůtě a to v elektronické podobě prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK, na adrese http://zakazky.prg.aero.
V.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

V.1

Nabídky budou hodnoceny ve dvoukolém výběrovém řízení, a to dle následujících kritérií.

V.2

V prvním kole proběhne výběr písemných návrhů dodavatelů na základě zadaného briefu dle
přílohy F tohoto výběrového řízení.
Dílčí
kritérium

Popis kritéria

Váha
kritéria

a)

Nabídková cena je průměrná výše FEE v % uvedená v příloze E-

b)

kreativní návrh konceptu v souladu s korporátní identitou Letiště Praha,
15%
a. s. a zadáním, uvedeným v příloze F - část A).

c)

kreativní návrh konceptu v souladu s korporátní identitou Letiště Praha,
15%
a. s. a zadáním, uvedeným v příloze F - část B).

d)

kreativní návrh konceptu v souladu s korporátní identitou Letiště Praha,
15%
a. s. a zadáním, uvedeným v příloze F - část C).

e)

kreativní návrh konceptu v souladu s korporátní identitou Letiště Praha,
15%
a. s. a zadáním, uvedeným v příloze F - část D).

40%

V.3

Jako nejvhodnější bude v rámci dílčího hodnotícího kritéria Výše Fee v % hodnocena nabídka s
nejnižší průměrnou výši FEE v %, jako nejméně vhodná nabídka s nejvyšší průměrnou výši FEE
v %, a to dle přílohy E tohoto výběrového řízení.

V.4

Pro hodnocení dílčích kritérií kreativní návrh konceptu přidělí každý odborný člen komise
jednotlivým nabídkám (b-e) počet bodů ve výši 0-28, kde 28 je nejlepší a 0 nejhorší.

V.5

Body budou přidělovány následujícím způsobem:
Srozumitelnost kreativního návrhu

0 – 5 bodů

Možná jednotící linka a její kvalita

0 – 3 body (v případě, že jednotící linka
chybí – 0 bodů)

Klíčový vizuál a
korporátní identity *

splnění

požadavků

0 – 5 bodů

Splnění rozpočtu uvedeného v příloze D

0 nebo 5 bodů (překročení rozpočtu 0
bodů, splnění rozpočtu 5 bodů)

Realizovatelnost nabídky

0 nebo 5 bodů (nabídku nelze realizovat 0
bodů, nabídku lze realizovat 5 bodů)

Kreativita a originalita předloženého řešení

0 – 5 bodů

*zejména barevnost, logo (grafický manuál poskytne Objednatel Dodavatelům na vyžádání) atd.
Font nebude předmětem hodnocení.

V.6

Nejlépe hodnocená bude ta nabídka, která bude obsahovat srozumitelný kreativní návrh, možnou
jednotící linku a její kvalitu, klíčový vizuál a bude splňovat požadavky korporátní identity. Dále
bude kladně hodnocena nabídka, která nepřekročí stanovený rozpočet uvedený v příloze F, bude
zřejmé, že nabídka může být realizovatelná a řešení bude kreativní a originální. Nejhůře bude
hodnocena nabídka, kde budou chybět výše popsané atributy, která nebude srozumitelná, kde
bude překročen rozpočet nebo bude zřejmé, že nabídka nemůže být realizována.

V.7

Jako nejvhodnější bude v rámci dílčích hodnotících kritérií kreativní návrh konceptu hodnocena
nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů, jako nejméně vhodná nabídka s nejnižším celkovým
počtem bodů, přičemž se pro účely vyhodnocení využije následující vzorec:
(hodnota hodnocené nabídky / hodnota nejvhodnější nabídky * 100) * váha dílčího hodnotícího
kritéria, tj. XY = počet bodů.

V.8

Celkový počet získaných bodů příslušného dodavatele je dán součtem bodových hodnot
získaných dodavatelem za dílčí kritérium Výše Fee a za dílčí kritéria kreativní návrh konceptu.
Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší celkový počet získaných bodů.
Ostatní nabídky budou sestupně seřazeny v pořadí dle celkového počtu získaných bodů.

V.9

Do 2.kola bude pozváno maximálně 8 Dodavatelů, kteří se v rámci celkového počtu získaných
bodů umístí na prvních osmi místech.

V.10 2.kolo výběrového řízení proběhnou formou prezentace a ukázky zpracovaného zadání dle odst.

V.2 písmene b-e a odst. V.5, a to dle aktuální epidemiologické situace (buď online prostřednictvím
MS TEAMS či osobně v sídle Objednatele).

V.11 Prezentace bude provedena v českém jazyce. Prezentovat návrhy musí za Dodavatele ty osoby,

které budou po dobu trvání smlouvy s Objednatelem spolupracovat a budou následně jmenovitě
uvedeny ve Smlouvě.

V.12 Přesné termíny prezentace budou dohodnuty s každým Dodavatelem individuálně. Délka
prezentace bude maximálně 60 minut.

V.13 Ve 2. kole hodnocení bude členy komise hodnocena Prezentace, přičemž hodnocení proběhne
podle čl. V, odst. V.2 písm. b) – e) a odst. V.4 - V.7. této Zadávací dokumentace.

V.14 Jako nejvhodnější nabídka bude hodnocena nabídka, která získá v celkovém součtu všech
dílčích hodnotících kritérií z obou kol výběrového řízení nejvíce bodů.

V.15 Po posouzení a vyhodnocení nabídek může být uskutečněna elektronická aukce nebo jednání o
nabídkách. Podmínky konání elektronické aukce a jednání o nabídkách jsou uvedeny ve
všeobecných podmínkách výběrového řízení v příloze tohoto dokumentu.

V.16 Smlouva na plnění zakázky bude uzavřena s dodavateli, kteří se umístili na prvních 4 místech v
pořadí hodnocení nabídek stanovené v tomto výběrovém řízení.

VI.

LHŮTA PRO PODÁNÍ DOTAZŮ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

VI.1 Konec lhůty pro podávání dotazů k výběrovému řízení je objednatelem stanoven na tři pracovní

dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Do lhůty pro podání dotazů k výběrovému řízení se
nepočítá poslední den lhůty pro podání nabídek. V uvedené lhůtě musí být dotazy doručeny
objednateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Objednatel si vyhrazuje právo na
opožděně podané dotazy nereagovat.

VI.2 Objednatel dodavatelům doporučuje, aby průběžně sledovali adresu zakázky v elektronickém

nástroji E-ZAK, kde budou uveřejňovány informace k průběhu výběrového řízení a případné
změny v podmínkách výběrového řízení.

VII.

OSTATNÍ

VII.1 Odchylně od všeobecných podmínek výběrového řízení, které jsou přílohou tohoto dokumentu,

v tomto řízení platí: dodavatelé nepotřebují identifikační karty pro vstup, ani vstupní bezpečnostní
školení a školení o dopravním řádu

VIII.

PŘÍLOHY

VIII.1 Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
Příloha A – Všeobecné podmínky výběrového řízení
Příloha B – Vzor čestného prohlášení dodavatele
Příloha C - Formulář pro stanovení nabídkové ceny
Příloha D – Vzor smlouvy
Příloha E – Stanovení nabídkové ceny – výše FEE
Příloha F – Zadání
Příloha G- Smlouva o zpracování osobních údajů
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