PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE V SOULADU S § 217 ZZVZ
ZADAVATEL
Zařízení služeb MZe s.p.o.
se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 71294295
právní forma: 331 – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Propagace sladkovodní akvakultury na odborných
výstavách pro roky 2017 a 2018“
Systémové číslo VZ: P17V00000328
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-007518
Datum zahájení: 24.03.2017 15:00
Nabídku podat do: 24.04.2017 10:00

Seznam doručených nabídek:

Poř. číslo
1.

Identifikační údaje uchazeče
AL- SYSTEM EXPO s.r.o.
Nádražní 90, Borovany
IČ: 28111265
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Časový údaj o doručení nabídky
datum
hodina
24. 4. 2017
9:25

Předmět VZ:
Předmětem této zakázky jsou následující plnění Dodavatele související s účastí Objednatele
na odborných výstavách a veletrzích konaných v letech 2017 a 2018, která jsou určena k
propagaci sladkovodní akvakultury, a to za podmínek dále stanovených touto smlouvou:

A.

Agenturní práce spojené s přípravou expozice

B.

Zajištění osoby event managera

C.

Zajištění týmu dvou hostesek / promotérů se zkušenostmi s foodstylingem

D.

Zajištění pracovníka / pracovnice pro práci s dětmi

E.

Zajištění profesionálního kuchaře + asistenta kuchaře

F.

Zajištění elektrické, vodovodní a odpadní přípojky

G.

Zapojení foodblogera

H.

Zajištění osoby moderátora

I.

Pořádání spotřebitelských soutěží

Nabídky, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny s uvedením důvodu vyřazení:

Jediná přijatá nabídka nebyla ze zadávacího řízení vyřazena, vzhledem ke skutečnosti, že
splnila veškerá požadovaná kvalifikační kritéria a dodavatel doložil předepsané dokumenty.

Výsledek hodnocení – pořadí nabídek:

Pořadí
1.

Identifikační údaje uchazeče
AL- SYSTEM EXPO s.r.o.
Nádražní 90, Borovany
IČ: 28111265
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Údaj o tom, jak byly nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých kritérií
Jediným hodnotícím kritériem byla Cena (100 %), která byla požadována ve formě
Katalogového listu, jež tvořil přílohu č. 1 Výzvy. Ta u společnosti AL- SYSTEM EXPO s.r.o.
činila celkem 255 200 Kč bez DPH. Dodavatel tak podal nejnižší nabídkovou cenu v součtu
všech nabídkových cen za jednotlivé položky Katalogového listu a byla s ním posléze na
základě výsledku výběrového řízení uzavřena rámcová dohoda.
Rozdělení veřejné zakázky „Propagace sladkovodní akvakultury na odborných výstavách pro
roky 2017 a 2018“ na části nebylo vhodné vzhledem k potřebě ucelené propagace projektu
Ryba na talíř na všech platformách plánovaných výstav a veletrhů.

Bc. BcA. Adam Homolka
Zařízení služeb MZe s.p.o.
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