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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Doplňkové služby pro Českou společnost pro větrnou energii 

 

 

Zadavatel 

 

Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii 

Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 

IČ:    60448571 

 

Statutární zástupce: Mgr. Michal Janeček, předseda ČSVE 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Janeček, předseda ČSVE 

Tel.:    +420 602796687 

E-mail:   predseda@csve.cz  
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1. Předmět zakázky 

 

Předmětem zakázky je zajištění doprovodných služeb pro realizaci vzdělávacích aktivit. 

Jedná se o: 

Salonek pro 205 školících dní – kapacita pro 20 osob, poptáván na jeden den nebo dva po sobě jdoucí 

dny. Maximální cena s DPH je 205.000,-Kč. 

Občerstvení na jeden den pro 2276 osob – občerstvení  bude  zajištěno  po  dobu  školení  od         

8:00 do 16:00 hod. Maximální cena s DPH je 682 800,-Kč. 

Ubytování na jednu noc pro celkem 645 osob – ubytování bude na hotelu kategorie alespoň ***. 

Maximální cena s DPH je 580.500,-Kč. 

Počet osob je orientační a může se měnit. Celková cena je platná pro výše uvedený počet jednotek. 

2. Termín a místo plnění zakázky 

 

Březen 2011 – prosinec 2013, kraj Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, 

Vysočina, Jihomoravský a Moravskoslezský. 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1.468.300,-- Kč s DPH, tato cena je konečná a v průběhu 

realizace se cena nesmí měnit. Hodnota bez DPH činí 1.267.561,-- Kč. 

V nabídce bude také rozpracována cena bez DPH, cena včetně DPH a DPH. 

Zadavatel si vyhrazuje právo opce max. do výše 30 % z hodnoty zakázky na dodávku obdobných 

služeb. 
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4. Termín pro dodání nabídky 

 

Nabídka bude doručena nejpozději dne 1.4.2011 12:00 na adresu Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, a 

to buď doporučeně poštou, nebo osobně k rukám kontaktní osoby. Při osobním předání je nutné se 

předem spojit s kontaktní osobou a domluvit si termín předání. 

 

5. Prokázání kvalifikace dodavatelů 

 

Uchazeč musí splňovat kritéria dle §53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to 

doložením prosté kopie u §54, či čestného prohlášení u §53. 

Dodavatel uvede seznam referencí – alespoň 4 a to včetně velikosti zakázky a kontaktu na ověření.   
 
Dodavatel doloží seznam hotelů podle jednotlivých krajů, v každém kraji minimálně 2 hotely. 
 

6. Formální požadavky na zpracování nabídky 

 

Nabídka bude zpracována v písemné podobě a to v českém jazyce v souladu s požadavky. 

Nabídka bude podána v jednom originálu a v jedné kopii  - originál nabídky musí být na titulní stránce 

v pravém horním rohu označen nápisem „ORIGINÁL“ a kopie nabídky misí být na titulní stránce 

v pravém horním rohu označena nápisem „KOPIE“. 

Nabídka musí být vytištěna tak, že bude dobře čitelná a svázána včetně příloh. 

Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy ani jiné nesrovnalosti, které by mohly  zadavatele uvést 

v omyl. 

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. 

Všechny listy v originálu nabídky budou ve svém spodním okraji očíslovány. 
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7. Hodnotící kritéria 

 

Dílčí hodnotící kritéria jsou: 

1. Nabídková cena s váhou 20 % (bude hodnocena cena bez DPH a jako nejlepší bude 
hodnocena nabídka s nejnižší cenou) 

2. Kvalita nabídnutých ubytovacích a školících prostor s váhou 40% - hodnocena bude úroveň 
prostor a jejich vzájemné umístění. 

3. Kvalita a rozsah občerstvení s váhou 40 % - hodnocena bude nabídka občerstvení. 
 

 

Pro hodnocení ceny bude použit vzorec: 

 

                                            Nejvýhodnější nabídky (nejnižší cena) 

100 * --------------------------------------------------------- * váha vyjádřená v % 

                                                    Cena hodnocené nabídky 

 

Pro hodnocení ostatních nečíselných kritérií bude použit vzorec: 

 

Počet bodů hodnocené nabídky * váha vyjádřená v % 

 

Počet bodů hodnocené nabídky bude vypočítán následovně: 100/pořadí nabídky. 
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8. Závěrečná ustanovení 

 

Uchazeč musí respektovat pravidla pro publicitu OP LZZ a realizovat zakázku tak, aby byla v souladu 

s těmito pravidly. 

Dodavatel má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z kterého je 

zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou 

právními předpisy ČR k jejich archivaci podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,                                  

a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Toto výběrové řízení neprobíhá dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Výběrové řízení se 

řídí metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. 

Náklady na vyhotovení nabídky a účast ve výběrovém řízení hradí dodavatel. 

9. Dotazy 

 

Dotazy k zadávací dokumentaci je možno podat pouze písemně a to prostřednictvím elektronické 

pošty na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Zodpovězené dotazy budou vyvěšeny na stránkách 

www.esfcr.cz 

 

V Praze  


