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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato zadávací dokumentace vymezuje podmínky účasti v zadávacím řízení a definuje předmět veřejné zakázky
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací
dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Zadávací dokumentace této veřejné zakázky je k dispozici na profilu zadavatele formou neomezeného
dálkového přístupu na adrese uvedené na úvodní straně této zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace je pro účastníky zadávacího řízení závazná. Podáním nabídky do tohoto zadávacího
řízení dodavatel přijímá a akceptuje zadávací podmínky včetně případného vysvětlení zadávací dokumentace či
změn a doplnění zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka je dělena na části, pro každý veletrh, v rámci jednoho zadávacího řízení. Účastníci zadávacího
řízení mohou podat nabídku na jednu, i více částí veřejné zakázky. Pokud účastník zadávacího řízení podá
nabídku na více částí VZ, musí být schopen zajistit plnění dle smlouvy pro každou výstavní akci. Zadávací
dokumentace je společná pro všechny části VZ.
Zadavatel nepožaduje v rámci nabídky předložení vyplněného návrhu smlouvy.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
2.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva
zemědělství na veletrzích nebo veletržních akcích na podporu exportu - zajištění výstavní plochy, zajištění
technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele), projekt, stavba, montáž,
demontáž včetně technického vybavení a přípojek, pojištění, záruční servis, apod., zajištění doprovodného
programu a souvisejících služeb.
Jedná se o následující veletrhy:
1.
2.
3.
4.
5.

2

Agrokomplex UFA 2019, Ufa, Baškortostán, 12. - 15.3 2019 (plocha 150 m )
2
HOFEX 2019, Hong Kong, 7. – 10. 5. 2019 (plocha 150 m )
2
International Agricultural Fair Novi Sad 2019, Novi Sad, Srbsko, 11. – 17. 5. 2019 (plocha 170 m )
2
Belagro 2019, Minsk, Bělorusko, 4. – 9. 6. 2019 (plocha 120 m )
2
Foodex Japan 2019, Tokio, Japonsko, 5. - 8. 3. 2019 (150 m )

Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé veletrhy a veškeré obchodní, platební a technické
podmínky jsou vymezeny v závazném textu příslušných návrhů smluv včetně jejich příloh obsažených v Příloze
č. 1-4 této zadávací dokumentace.
2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Vzhledem k tomu, že místo plnění je v zahraničí, hodnota DPH je 0, zadavatel proto nerozlišujeme cenu s DPH a
cenu bez DPH.
Část 1 Agrokomplex UFA 2019
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3 500 000,- Kč

Část 2 HOFEX 2019

4 000 000,- Kč

Část 3 IAF Novi Sad 2019

3 000 000,- Kč

Část 4 Belagro 2019

3 000 000,- Kč

Část 5 Foodex Japan 2019

4 000 000,- Kč

Vyhrazená změna závazku – poskytnutí nových služeb vybraným
dodavatelem ve výši do 30%

5 250 000,- Kč

Předpokládaná hodnota VZ

22 750 000,- Kč

2.3. Druh veřejné zakázky
Druh dle předmětu plnění:

veřejná zakázka na služby

Druh dle finančního limitu:

nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

2.4. Doba plnění veřejné zakázky
Doba plnění je ode dna nabytí účinnosti smlouvy pro každou část VZ do 31. 8. 2019
2.5. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je místo konání zahraničních veletrhů.
2.6. Klasifikace CPV
79950000-8 – Organizace výstav, veletrhů a kongresů
79956000-0 – Organizace veletrhů a výstav
2.7. Vyhrazená změna dle § 100 odst. 3
Zadavatel si tímto vyhrazuje dle ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ zadat poskytnutí nových služeb vybranému
dodavateli, a to až do výše 30 % předpokládané hodnoty dané části veřejné zakázky v případě, že pro účelné
plnění předmětu veřejné zakázky bude třeba takové zadání dodatečných služeb, a to v souladu s procesními
pravidly stanovenými v § 100 odst. 3 a § 66 ZZVZ.
Předpokládaná doba plnění nových služeb je shodná s dobou plnění VZ. Rozsah případných nových služeb se
bude týkat plnění v souvislosti se zajištěním mezinárodní veletržní nebo výstavní akce.

3. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELE
Prokazování kvalifikace v nadlimitním režimu se řídí §§ 73 – 88 ZZVZ, pro předkládání dokladů se použijí
pravidla dle § 45 ZZVZ.
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Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů k prokázání splnění kritérií kvalifikace, a to v českém jazyce. Doklady
v jiném jazyce se předkládají s překladem do českého jazyka, přičemž doklady ve slovenském jazyce a doklady o
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu,
může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do
seznamu znalců a tlumočníků.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ mohou být
nahrazeny výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Zadavatel neumožňuje nahrazení požadovaných
dokladů k prokázání kvalifikace čestným prohlášením ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním
systému veřejné správy, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat
internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Dodavatel může prokázat určitou část kvalifikace, vyjma základní způsobilosti a profesní způsobilosti dle § 77
odst. 1 ZZVZ, prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit doklady a
dokumenty dle § 83 ZZVZ.
3.1. Základní způsobilost
a)

Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ. Pravidla dle §
74 odst. 2 a 3 ZZVZ se použijí obdobně. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti
předložením prostých kopií dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ, tj. předložením:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ],
potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ],
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ],
písemného čestného prohlášení [§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ],
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ],
výpisu z obchodního rejstříku nebo písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v
obchodním rejstříku zapsán [§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ].

3.2. Profesní způsobilost
a)

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce prokázal splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České
republice dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce prokázal splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2
písm. a) ZZVZ předložením dokladu o oprávnění k podnikání (výpisu z živnostenského rejstříku) pro
předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona a pro
následující činnosti:
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Reklamní a propagační činnost a/nebo výroba interiérů, výstavních expozic a
reklamních předmětů a/nebo provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a

zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek,
prodejních a obdobných akcí a/nebo reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
3.3. Seznam významných služeb
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje předložení
seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Vymezení minimální úrovně: Z předloženého seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel
v uvedeném období realizoval alespoň: 5 referenčních zakázek – veletrhů realizovaných v zahraničí za poslední
3 roky ve finančním rozsahu 1 500 000 Kč vč. DPH za každou jednotlivou službu, z toho:
Pro Část 1 Agrokomplex UFA 2019:
a)

3 akce musí být realizovány v teritoriu JV Asie nebo Společenství nezávislých států,

b) 2 akce musí být zemědělského nebo potravinářského zaměření,
c)

1 akci realizoval jako společný stánek pro více podnikatelských subjektů (firem) s rozdílným zaměřením
a nabídkou produktů (alespoň 6 firem na společném stánku),

d) na 1 akci zajistil spedici vystavovatelského materiálu (výrobky, propagační materiál) do zámořské
destinace prostřednictvím spediční firmy zabývající se mezinárodní kontejnerovou dopravou;
Pro Část 2 HOFEX 2019:
a)

3 akce musí být realizovány v teritoriu JV Asie nebo Blízkého Východu,

b) 2 akce musí být zemědělského nebo potravinářského zaměření,
c)

1 akci realizoval jako společný stánek pro více podnikatelských subjektů (firem) s rozdílným zaměřením
a nabídkou produktů (min 6 firem na společném stánku),

d) na 1 akci zajistil spedici vystavovatelského materiálu (výrobky, propagační materiál) do zámořské
destinace prostřednictvím spediční firmy zabývající se mezinárodní kontejnerovou dopravou;
Pro Část 3 IAF Novi Sad 2019:
a)

3 akce musí být realizovány v teritoriu Evropy,

b) 2 akce musí být zemědělského nebo potravinářského zaměření,
c)

1 akci realizoval jako společný stánek pro více podnikatelských subjektů (firem) s rozdílným zaměřením
a nabídkou produktů (min 6 firem na společném stánku);

Pro Část 4 Belagro 2019:
a)

3 akce musí být realizovány v teritoriu států SNS nebo Blízkého Východu,

b) 2 akce musí být zemědělského nebo potravinářského zaměření,
c)

1 akci realizoval jako společný stánek pro více podnikatelských subjektů (firem) s rozdílným zaměřením
a nabídkou produktů (min 6 firem na společném stánku);

Pro Část 5 Foodex Japan 2019:

a)

3 akce musí být realizovány v teritoriu JV Asie nebo Blízkého Východu,

b) 2 akce musí být zemědělského nebo potravinářského zaměření,
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c)

1 akci realizoval jako společný stánek pro více podnikatelských subjektů (firem) s rozdílným zaměřením
a nabídkou produktů (min 6 firem na společném stánku),

d) Na 1 akci zajistil spedici vystavovatelského materiálu (výrobky, propagační materiál) do zámořské
destinace prostřednictvím spediční firmy zabývající se mezinárodní kontejnerovou dopravou.
Doklady k prokázání kritéria: Seznam významných služeb, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění všech
výše uvedených požadavků na minimální úroveň kritéria s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a s
uvedením:
-

-

jména zadavatele/jiné osoby, pro kterou byla zakázka realizována, včetně kontaktu na tuto
osobu,
označení služby,
hodnota služby, (v případě, že jde o subdodávku na část plnění, uvést výši tohoto
subdodavatelského plnění, nikoliv pouze celkovou výši služby),
u akce, na kterou byla zajišťována mezinárodní kontejnerová přeprava, musí být uveden název a
IČO spediční společnosti včetně kontaktů na zodpovědnou osobu,
u akce realizované s provozem restaurace musí být uvedeno, že se jedná o akci s realizovaným
provozem restaurace, v případě subdodávky musí být uveden název a IČO subdodavatele, včetně
kontaktních údajů na zodpovědnou osobu,
ostatní reference v seznamu musí obsahovat název akce, název objednatele, cenu a aktuální
kontakt na objednatele k ověření reference.

Seznam bude zpracovaný dle vzoru, který zadavatel poskytuje ve Formuláři nabídky.
3.4. Seznam členů realizačního týmu
K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ požaduje
předložení seznamu členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to,
zda jde o zaměstnance nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, jejich strukturovaných profesních životopisů a
osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci.
Vymezení minimální úrovně: V rámci seznamu členů realizačního týmu budou zastoupeny alespoň 2 osoby na
samostatných pozicích a tyto osoby budou splňovat minimálně následující požadavky:
1.

2.

vedoucí realizačního týmu
a) ukončené VŠ vzdělání,
b) znalost anglického jazyka na úrovni B2,
c) doba trvání zaměstnaneckého poměru u účastníka 2 roky,
d) 3 roky praxe v oblasti realizace veletržních a výstavních akcí,
e) zkušenost s vedením alespoň 3 veletržních či výstavních akcí, jejichž předmětem bylo zajištění a
vlastní poskytnutí služeb souvisejících s technickou realizací veletržních a výstavních akcí a služby
zahrnující doprovodnou prezentaci a doprovodný program, z toho alespoň 2 byly realizovány
v zahraničí, a to na pozici vedoucího/zástupce vedoucího realizačního týmu;
zástupce vedoucího realizačního týmu
a) ukončené SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
b) znalost anglického na úrovni B1,
c) 3 roky praxe v oblasti realizace veletržních a výstavních akcí,
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d) zkušenost s vedením alespoň 3 veletržních či výstavních akcí, jejichž předmětem bylo zajištění a
vlastní poskytnutí služeb souvisejících s technickou realizací veletržních a výstavních akcí a služby
zahrnující doprovodnou prezentaci a doprovodný program, z toho alespoň 2 byly realizovány
v zahraničí, a to na pozici vedoucího realizačního týmu.
Účastník ze zahraničí: dále prokáže platným certifikátem znalost českého jazyka minimálně u 3 osob na úrovni
B1 (neplatí pro účastníka ze Slovenské republiky).
Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že 1 člen realizačního týmu v sobě nemůže kumulovat splnění
více požadavků zadavatele na složení realizačního týmu.
Doklady k prokázání kritéria: Přílohou životopisu budou prosté kopie požadovaných osvědčení a dokladů o
vzdělání s tím, že pokud jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než českém a slovenském, bude přiložen i překlad
do českého jazyka. V případě dokladů o vzdělání v latinském jazyce není překlad do českého jazyka vyžadován.
Ze strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu musí vyplývat splnění požadavků
na minimální úroveň tohoto kritéria technické kvalifikace, zejména pak prokázání vzdělání, praxe v oboru s
uvedením konkrétních pozic a projektů, na nichž se jednotliví členové týmu v požadovaném období podíleli, a
vztah konkrétní osoby k dodavateli (tj. zaměstnanec, poddodavatel). Přílohou životopisu budou prosté kopie
dokladů o vzdělání a odborné kvalifikaci. Znalost anglického jazyka na požadované úrovni musí být doložena
platným certifikátem či potvrzením složení státní zkoušky na požadované úrovni.
Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené účastníkem v seznamu členů odborného týmu fakticky
přímo podílely na realizaci veřejné zakázky, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu
odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění veřejné zakázky.
Ostatní personál, který se bude podílet na plnění předmětu zakázky nad rámec odborného týmu, dodavatel
nedokládá.
V případě, že je člen týmu k účastníkovi v jiném než pracovněprávním vztahu, jedná se
o poddodavatele a účastník je povinen rovněž předložit doklady poddodavatele dle § 83 ZZVZ. Zároveň tito
poddodavatelé budou uvedeni v seznamu poddodavatelů předkládaném dle čl. 5.2 zadávací dokumentace.
Změna člena odborného týmu bude přípustná pouze po předchozím souhlasu zadavatele
za předpokladu, že nový člen odborného týmu bude splňovat veškerou kvalifikaci stanovenou zadavatelem na
danou pozici. Zadavatel bude akceptovat změnu člena realizačního týmu pouze z objektivních důvodů, kterými
zejména není zapojení člena odborného týmu do jiného projektu plněného vybraným účastníkem souběžně s
veřejnou zakázkou.
Vzor seznamu členů realizačního týmu a strukturovaného životopisu poskytuje zadavatel ve Formuláři nabídky.
3.5. Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců
Účastník předloží dle § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či
jiných osob podílejících se na plnění zakázek osob v obdobném postavení za poslední 3 roky.
Vymezení minimální úrovně: Účastník splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud jeho průměrný roční
počet zaměstnanců, či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru, dosahuje 8 za
poslední 3 roky.
Doklady k prokázání kritéria: Dodavatel předloží přehled dle předchozího odstavce, z něhož bude patrné
splnění níže vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu.
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Účastník v přehledu výslovně rozčlení pracovníky na ty, kteří jsou v pracovním poměru k účastníkovi, kteří
pracují v rámci dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) a kteří jsou v jiném poměru ve vztahu k účastníkovi.
Účastník v přehledu také výslovně vymezí u jednotlivých počtů pracovníků jejich pozici v rámci činnosti
účastníka tak, aby zadavatel byl schopen ověřit, že se uvedení pracovníci podílejí na plnění zakázek podobného
charakteru.

4. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
4.1. Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. V souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ bude
ekonomická výhodnost nabídek hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny
a kvality.
Zadavatel bude hodnotit tato hodnotící kritéria, kterým byly přiřazeny následující relativní váhy:
1.

Celková nabídková cena

50 %

2.

Architektonický návrh na realizaci stánku

50 %

4.2. Nabídková cena
V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu v Kč. Vzhledem k tomu, že
místem plnění je zahraničí (místo konání veletrhu), kde je uplatňována nulová DPH, účastník uvádí pouze
celkovou nabídkovou cenu bez rozlišení ceny bez DPH a ceny s DPH.
Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho účastníka zadávacího řízení, jehož celková nabídková cena v Kč
bude nižší oproti celkovým cenám nabízeným ostatními účastníky v dané části zadávacího řízení. Tato nabídka
obdrží v tomto kritériu 100 bodů. Ostatní nabídky obdrží body dle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena
× 100
hodnocená nabídková cena
Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné
číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.
4.3. Architektonický návrh na realizaci stánku MZe
V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude Zadavatel hodnotit předložené architektonické návrhy nejlépe
vystihující zaměření na sektor potravinářství a zemědělství - dle Položkové specifikace díla pro tuto akci (viz
Příloha č. 1 Smlouvy).
Účastníci předloží architektonický návrh stánku MZe na mezinárodních výstavách (uvedených níže) prezentující
Českou republiku, zemědělství, zemědělské stroje a technologie a potravinářství a rovněž vystihující nejlépe
charakter expozice jako Národní expozice České republiky pod patronací Ministerstva zemědělství v souladu
s celkovým charakterem a zaměřením výstavní akce následujících rozměrů:
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1.
2.
3.
4.
5.

2

Pro Část 1 Agrokomplex Ufa 2019 – plocha 150 m , plocha ostrovní ze všech stran obchozí, rozměry
15x10m
2
Pro Část 2 Hofex 2019 – plocha 150 m , plocha ostrovní ze všech stran obchozí, rozměry 15x10m
2
Pro Část 3 IAF Novi Sad - plocha 170 m , plocha ostrovní ze všech stran obchozí, rozměry 17x10m
2
Pro Část 4 Belagro 2019 - plocha 120 m , plocha ostrovní ze všech stran obchozí, rozměry 12x10m
2
Pro Část 5 Foodex Japan 2019 - plocha 150 m , plocha ostrovní ze všech stran obchozí, rozměry
15x10m

Doklady k prokázání kritéria:





prostorový architektonický návrh expozice – stánku MZe (3D),
náhledy ze všech pohledových stran,
celkový půdorys expozice včetně zázemí (kuchyňka, sklad, prostor pro jednání včetně vybavení,
prostory a řešení pro prezentaci výrobců, prostory pro dekoraci),
slovní popis řešení architektonického návrhu,

V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit tyto dílčí hodnotící kritéria:
A. celková úroveň kreativního zpracování, originality a celkového ztvárnění grafického návrhu: použití
vhodné grafiky a aranžmá souvisejících se zaměřením veletrhu, soulad se soudobými výstavářskými
trendy (atypický stánek, využití velkoplošné grafiky, jednoduché čisté linie, využití živých rostlin
v aranžmá a zemědělských artefaktů k dekoraci) návrh tematicky zapadající do celkového konceptu
výstavy
0 až 60 bodů
B. vhodnost prostorového uspořádání stánku: vhodné prostorové rozmístění stánku (, sklad, info pulty,
prostory pro prezentaci , kuchyňka) zajištění bezkolizního provozu mezi jednotlivými částmi expozice,
zajištění podmínek pro jednání VIP hostů, vhodné rozmístění info pultů vzhledem k orientaci stánku
0 až 20 bodů
C. úroveň kreativního zpracování a originality celkového označení expozice: nápadité zpracování
označení expozice, které je v organické jednotě s celkovým vizuálním dojmem stánku, vhodné využití
státních symbolů (vlajek) a loga (lístků) MZe při označení expozice dle Manuálu jednotného vizuálního
stylu MZe, dostatečné a viditelné označení expozice názvem státu
0 až 20 bodů
Přiřazování bodů v rámci dílčích hodnoticích kritérií bude probíhat dle následujícího klíče:
Dílčí hodnotící kritérium A - celková úroveň kreativního zpracování, originality a celkového ztvárnění
grafického návrhu:
Přidělené body

Popis

60

Ztvárnění grafického návrhu stánku vyhovuje požadavkům zadavatele v maximální možné
míře - stánek je atypický, je využita velkoplošná grafika, jednoduché čisté linie, jsou
využity živé rostliny v aranžmá a zemědělské artefakty k dekoraci; použitá grafika a
aranžmá odpovídají zaměření výstavy, stánek je nápaditý a jeho koncept zapadá do
celkového konceptu výstavy a je zřejmé, že prezentuje Českou republiku, českou
gastronomii, české tradice, potravinářství a zemědělství.

50

Ztvárnění grafického návrhu stánku vyhovuje požadavkům zadavatele ve vysoké míře -
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stánek je atypický, je využita velkoplošná grafika, jednoduché čisté linie, jsou využity živé
rostliny v aranžmá a zemědělské artefakty k dekoraci; použitá grafika a aranžmá
odpovídají zaměření výstavy, stánek je nápaditý, je zřejmé, že prezentuje Českou
republiku, českou gastronomii, české tradice, potravinářství a zemědělství, ale jeho
koncept zapadá do celkového konceptu výstavy s výhradami.

40

Ztvárnění grafického návrhu stánku vyhovuje požadavkům zadavatele v menší míře stánek je atypický, je využita velkoplošná grafika, jednoduché čisté linie, jsou využity živé
rostliny v aranžmá a zemědělské artefakty k dekoraci, použitá grafika a aranžmá
odpovídají zaměření výstavy, je zřejmé, že prezentuje Českou republiku, českou
gastronomii, české tradice, potravinářství a zemědělství, stánek je ale málo nápaditý

30

Ztvárnění grafického návrhu vyhovuje požadavkům zadavatele pouze z části - stánek je
atypický, ale není využita min. jedna z následujících složek: velkoplošná grafika,
jednoduché čisté linie, živé rostliny v aranžmá nebo zemědělské artefakty k dekoraci;
použitá grafika a aranžmá jsou na standardní úrovni a nevykazují velkou tvůrčí invenci
autora

20

Ztvárnění grafického návrhu stánku vyhovuje požadavkům zadavatele velmi málo - stánek
je typizovaný (není atypický), je využita velkoplošná grafika, jednoduché čisté linie, jsou
využity živé rostliny v aranžmá a zemědělské artefakty k dekoraci, je zřejmé, že
prezentuje Českou republiku, českou gastronomii, české tradice, potravinářství a
zemědělství, použitá grafika a aranžmá neodpovídají zaměření výstavy, stánek je málo
nápaditý a jeho koncept nezapadá do celkového konceptu výstavy.

10

Ztvárnění grafického návrhu stánku vyhovuje požadavkům zadavatele v minimální míře stánek je typizovaný (není atypický), min. jedna z následujících složek: velkoplošná
grafika, jednoduché čisté linie, živé rostliny v aranžmá nebo zemědělské artefakty
k dekoraci; použitá grafika a aranžmá neodpovídají zaměření výstavy, stánek je málo
nápaditý a jeho koncept nezapadá do celkového konceptu výstavy, nebo je velmi málo
zřejmé, že prezentuje Českou republiku, českou gastronomii, české tradice, potravinářství
a zemědělství.

0

Grafický návrh je zcela nevyhovující / nevhodný pro prezentaci MZe - nejsou využity
požadované složky, stánek je typizovaný, málo nápaditý, nezapadá do celkového
konceptu výstavy, nebo není vůbec zřejmé, že prezentuje Českou republiku, českou
gastronomii, české tradice, potravinářství a zemědělství; nebo návrh zahrnuje urážlivý (či
obdobně nevhodný) obsah.

Dílčí hodnotící kritérium B - vhodnost prostorového uspořádání stánku s ohledem na zabezpečení provozu
zázemí stánku:
Přidělené body
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Popis

20

Velmi vhodné prostorové rozmístění stánku (sklad, kuchyň, info pulty), zajištění
bezkolizního provozu mezi jednotlivými částmi expozice, zajištění podmínek pro jednání
VIP hostů, vhodné rozmístění info pultů vzhledem k orientaci stánku.

10

Částečně vhodné prostorové rozmístění stánku – stánek obsahuje všechny požadované
části (sklad, kuchyň, info pulty, podmínky pro jednání VIP hostů), ale není vhodně
provozně řešen.

0

Zcela nevhodné prostorové i provozní uspořádání - stánek není vhodně prostorově řešen,
chybí některé z požadovaných částí stánku.

Dílčí hodnotící kritérium C - úroveň kreativního zpracování a originality celkového označení expozice:
Přidělené body

Popis

20

Velmi nápadité zpracování označení expozice, které je v organické jednotě s celkovým
vizuálním dojmem stánku, vhodné využití státních symbolů (vlajek) a loga (lístků) MZe při
označení expozice dle Manuálu jednotného vizuálního stylu MZe, dostatečné a viditelné
označení expozice názvem státu.

10

Standardní zpracování označení expozice, vhodné využití státních symbolů (vlajek) a loga
(lístků) MZe při označení expozice dle Manuálu jednotného vizuálního stylu MZe, ale
nedostatečné či málo viditelné označení expozice názvem státu.

0

Zpracování označení expozice, které není v organické jednotě s celkovým vizuálním
dojmem stánku, nevhodné využití státních symbolů (vlajek) a loga (lístků) MZe při
označení expozice dle Manuálu jednotného vizuálního stylu MZe, nedostatečné a málo
viditelné či chybějící označení expozice názvem státu

Jako vhodnější bude zadavatel hodnotit návrh, který:






nejlépe vystihuje charakter a podstatu zadavatele a jeho zaměření,
důstojným způsobem prezentuje Českou republiku,
má vkusně graficky ztvárněné celkové označení expozice v souladu s celkovým konceptem
navrženého stánku,
má vhodné prostorové uspořádání, umožňující bezkolizní provoz stánku včetně komfortních
prostor pro prezentaci výrobců a prostor pro jednání,
vhodným způsobem umožňuje prezentaci jednotlivých výrobců potravin a zemědělských
výrobků.

Za nejvhodnější nabídku v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude považována nabídka s nejvyšším počtem
přidělených dílčích bodů z jednotlivých dílčích hodnotících kritérií v celkovém součtu (A+B+C). Tato nabídka
obdrží v tomto kritériu 100 bodů. Ostatní nabídky obdrží body dle následujícího vzorce:
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POČET BODŮ DÍLČÍHO KRITÉRIA =

hodnocená bodová hodnota
(hodnocený počet dílčích bodů)
hodnota bodově nejvýhodnější nabídky
(nejvyšší počet dílčích bodů)

X 100

Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto hodnotícího kritéria.
Výsledné číslo bude aritmeticky zaokrouhleno na 2 desetinná místa.
4.4. Stanovení celkového pořadí
Celkové pořadí bude stanoveno tím způsobem, že počet bodů v rámci každého hodnotícího kritéria bude sečten
a jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. V případě rovnosti bodových
hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v hodnotícím kritériu č. 1 (celková
nabídková cena v Kč).

5. DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
5.1. Nabídková cena
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena v Kč za splnění dané části veřejné
zakázky.
Nabídková cena bude zpracována formou Položkové specifikace, který je součástí příslušného návrhu smlouvy.
Účastník zadávacího řízení není oprávněn přidávat, odebírat či měnit položky Položkové specifikace nebo jejich
obsah. Nabídkovou cenu účastník vyplní v požadovaném členění dle příslušné přílohy smlouvy. Položkovou
specifikaci vloží jako samostatnou přílohu nabídky, a dále nabídkovou cenu veletrhu uvede do Formuláře
nabídky.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka související s realizací veřejné zakázky, o kterých
účastník podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu plnění veřejné zakázky
nezbytné.
5.2. Seznam poddodavatelů
Účastník zadávacího řízení v krycím listu nabídky předloží seznam poddodavatelů s uvedením jejich
identifikačních údajů a specifikací, kterou část veřejné zakázky s uvedením % bude každý z poddodavatelů plnit.
5.3. Společná účast dodavatelů
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení bude v nabídce předložena smlouva uzavřená
dodavateli, z níž bude dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ vyplývat, že všichni dodavatelé podávající společnou
nabídku nesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně. Pokud podává nabídku více
dodavatelů společně, uvedou ve formuláři nabídky kontaktní osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto
dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
5.4. Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit. Takové vysvětlení (případně související dokumenty) zadavatel
uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o
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vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel uveřejní vysvětlení na profilu
zadavatele do 3 pracovních dní od doručení žádosti. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není
žádost o vysvětlení doručena alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
5.5. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli
Doručování písemností a veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat výhradně
v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese profilu zadavatele uvedené na
úvodní straně této zadávací dokumentace. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že písemnost se
považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Prvním aktivním jednáním dodavatele vůči zadavateli v zadávacím řízení dodavatel se stanovenou formou
komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést
registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.
5.6. Práva a výhrady zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:




ověřit informace a údaje deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídce či v dalších dokumentech
předkládaných v rámci zadávacího řízení;
neposkytovat úhradu nákladů na účast v zadávacím řízení, ani žádné jiné platby;
zrušit zadávací řízení podle § 127 ZZVZ.

5.7. Zadávací lhůta a jistota
Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu podle § 40 ZZVZ.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle § 41 ZZVZ.

6. NABÍDKA
Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídku dle vzorového Formuláře nabídky, který tvoří Přílohu č. 6 této
zadávací dokumentace. Účastník ve formuláři vyplní žlutě podbarvená pole a bude se řídit pokyny uvedenými
ve formuláři. Jako samostatnou přílohu nabídky účastník předloží návrh smlouvy doplněný o požadované (žlutě
podbarvené) údaje, a to v editovatelné podobě ve formátu Word. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky
jiné dokumenty nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví ZZVZ nebo které přímo
požaduje zadavatel.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný
dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Adresa pro podání nabídek:
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Datum:

3. 1. 2019

Hodina:

10:00 hodin

https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11681.html

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku na jednu i více částí VZ výhradně
elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel
nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě. Dodavatelé mohou provést
zpětvzetí již podané nabídky ve lhůtě pro podání nabídky a podat nabídku novou. Pro účely zadávacího řízení se
za nabídku dodavatele považuje nabídka podaná poslední v pořadí a podaná ve lhůtě pro podání nabídek.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Nabídka bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje E-ZAK nesmí přesáhnout velikost cca 25
MB. V jedné nabídce je ale možné odeslat více souborů. Podrobné informace nezbytné pro podání elektronické
nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce na adrese: https://zakazky.eagri.cz/data/manual/EZAK-ManualDodavatele.pdf.
Nabídky v elektronické podobě zadavatel otevře po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude
probíhat bez účasti veřejnosti.

8. POVINNOSTI VYBRANÉHO DODAVATELE
U vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti,
zadavatel ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má tento dodavatel vydány výlučně
zaknihované akcie.
Vybraný dodavatel na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ předloží:




originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci (pokud je již zadavatel nemá k dispozici);
doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil
podle § 104 ZZVZ;
údaje o skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, pokud tyto zadavatel nezjistí z evidence údajů o skutečných
majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nepředložení výše uvedených dokladů a dokumentů bude důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele ze
zadávacího řízení.
Zadavatel upozorňuje, že dle čl. X odst. 2 příslušného návrhu smlouvy vybraný dodavatel bude mít uzavřenou
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí
osobě a současně i pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody z podnikatelské činnosti, každá ze smluv
s výší pojistného plnění minimálně 5 000 000,- Kč, a zavazuje se udržovat obě pojistné smlouvy v platnosti po
celou dobu plnění výstavních/veletržních akcí.

9. SEZNAM PŘÍLOH
Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1
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Smlouva pro část 1 Agrokomplex UFA 2019, včetně Přílohy 1 Položková specifikace

Příloha č. 2

Smlouva pro část 2 HOFEX 2019, včetně Přílohy 1 Položková specifikace

Příloha č. 3

Smlouva pro část 3 IAF Novi Sad 2019, včetně Přílohy 1 Položková specifikace

Příloha č. 4

Smlouva pro část 4 Belagro 2019, včetně Přílohy 1 Položková specifikace

Příloha č. 5

Smlouva pro část 5 Foodex Japan 2019, včetně Přílohy 1 Položková specifikace

Příloha č. 6

Formulář nabídky

Příloha č. 7

Manuál jednotného vizuálního stylu MZe

V Praze dne 29.11.2018
Digitálně podepsal Ing. Jindřich

Ing. Jindřich Fialka Fialka
Datum: 2018.11.29 09:08:08 +01'00'

_____________________________________
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Ing. Jindřich Fialka
pověřený řízením Odboru kanceláře ministra
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