OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Návrh a zajištění stavby expozice firmě Chocoland, a.s., na zahraničních veletrzích

1. Identifikace zadavatele
CHOCOLAND a.s.
Ovčárecká 305, 280 02 Kolín
IČ: 28972503
DIČ: CZ 28972503
Kontaktní osoba ve věcech organizačních:
Marie Mareš Kantorková, 725 738 151, export@chocoland.cz

2. Název zakázky
Návrh a zajištění stavby expozice firmě Chocoland, a.s., na zahraničních veletrzích

3. Přesné vymezení předmětu zakázky požadavků zadavatele
Předmětem zakázky je návrh, výroba a zajištění stavby expozice na čtyřech zahraničních veletrzích
konaných v letech 2020 a 2021. Předmět zakázky je dále podrobně specifikován níže.
Podrobná specifikace předmětu zakázky:
3.1. Návrh a výroba dispozic expozice
- Návrh řešení výstavního stánku a jeho výroba dle Technické dokumentace k ploše stánku a
parametrům k připojení na inženýrské sítě, který je přílohu č. 1 a) a b) této ZD a Logomanuálu
zadavatele, který je přílohu č. 2 této ZD. Stánek dále musí být označen identifikací zadavatele
(logo, obchodní název) a povinnými prvky publicity (vlajka EU a standardní text v příslušném cizím
jazyce podle Pravidel pro publicitu – příloha č. 3. zadávací dokumentace). Uchazeč je také povinen
v návrzích respektovat dosavadní styl prezentace zadavatele (corporate identity), s kterým se
může seznámit na webových stránkách zadavatele www.chocoland.cz).
- V průběhu přípravy návrhu stánku bude tento návrh minimálně jednou zaslán zadavateli ke
kontrole, odsouhlasení a zakomponování grafického návrhu. Po odsouhlasení bude návrh odeslán
zpět dodavateli, který zpracuje finální podobu stánku a následně jeho výrobu.
3.2. Zajištění stavby expozice
- Zajištění dopravy, montáže a demontáže stánku a jeho zařízení, připojení k inženýrským sítím,
připojení k internetu, úklid pronajaté plochy po montáži a demontáži na daném veletrhu.
- Povinný marketingový balíček, energie a služby budou zajištěny a uhrazeny zadavatelem
samotným přímo u společnosti, která veletrhy organizuje.

4. Nabídková cena
4.1 Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota celé této zakázky je stanovena na 1 360 000Kč bez DPH, s tím, že realizace
zakázky je rozdělena na 4 části – 4 veletrhy. Každá část zakázky bude vyčíslena a fakturována zvlášť.
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4.1.1. Veletrh ISM 2020 v Kolíně nad Rýnem, Německo – předpokládaná hodnota 340 000 Kč bez DPH
4.1.2. Veletrh PLMA 2020 v Amsterodamu, Nizozemsko – předpokládaná hodnota 340 000 Kč bez DPH
4.1.3. Veletrh ISM 2021 v Kolíně nad Rýnem, Německo – předpokládaná hodnota 340 000 Kč bez DPH
4.1.4. Veletrh PLMA 2021 v Amsterodamu, Nizozemsko – předpokládaná hodnota 340 000 Kč bez DPH
Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu
zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí
rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro
realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat
(případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH).
Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), v takovém případě bude cena včetně DPH
částečně či úplně snížena nebo zvýšena předně podle účinné novely ZDPH.
4.2 Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena musí být zpracována (a následně plnění zakázky fakturováno) v českých korunách
(CZK) a podložena kalkulací jednotlivých částí zakázky - 4 veletrhů.
Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 4
této zadávací dokumentace, a v návrhu smlouvy na plnění zakázky v členění: nabídková cena bez DPH,
samostatně DPH s příslušnou sazbou (případně informaci o zvláštním režimu DPH) a nabídková cena
včetně DPH.
Při otevírání obálek bude čtena nabídková cena z podepsaného návrhu smlouvy na plnění zakázky.
V případě jakýchkoli rozporů v uvedené nabídkové ceně v nabídce uchazeče je zadavatel oprávněn
takovou nabídku vyřadit z dalšího hodnocení.
Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací
dokumentaci.

5. Místo a termín plnění zakázky
5.1. Místo a termín plnění
•
•

•

V roce 2020:
Veletrh ISM – Mezinárodní veletrh sladkostí konaném ve dnech 2. 2. – 5. 2. 2020 v Kolíně nad Rýnem,
Německo.
Veletrh PLMA – Mezinárodní veletrh sladkostí a ostatního jídlo zaměřeného na privátní značky
konaném ve dnech 26. – 27. 5. 2020 v Amsterodamu, Nizozemsko.
V roce 2021:
Veletrh ISM – Mezinárodní veletrh sladkostí konaném v roce 2021 v Kolíně nad Rýnem, Německo.
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Veletrh PLMA – Mezinárodní veletrh sladkostí a ostatního jídlo zaměřeného na privátní značky konaném
v roce 2021 v Amsterodamu, Nizozemsko.
5.2. Dodací lhůta
Zadavatel požaduje předání finálního návrhu podoby stánku vždy nejpozději 4 týdny před zahájením
samotného veletrhu na adresu sídla zadavatele. Montáž stánku se všemi souvisejícími pracemi
požaduje zadavatel vždy nejpozději jeden den před zahájením každého samotného veletrhu.
Demontáž bude provedena po ukončení veletrhu dle dohody se zadavatelem.

6. Obchodní a platební podmínky
Uchazeč se zavazuje akceptovat termíny a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci a promítnout
je do návrhu smlouvy.
6.1. Platební podmínky
Zadavatel umožňuje platbu za každou část zakázky (jednotlivý veletrh) ve dvou částech. Dodavatel
může požádat o zálohu. Lhůta splatnosti faktur je minimálně 30 dní ode dne předání faktury
zadavateli.

7. Smlouva
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy na plnění zakázky podepsaný osobou, oprávněnou jednat za
uchazeče. Tento návrh smlouvy bude zahrnovat veškeré požadavky na dodavatele uvedené v této
zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo s vybraným dodavatelem upravit podmínky
finálního návrhu smlouvy tak, aby akceptovaly veškeré náležitosti a požadavky zadavatele.

8. Způsob a podmínky zpracování nabídky
-

-

Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce v jednom originále a v jedné kopii.
Nabídka bude též doložena v digitální formě na datovém nosiči a vložena do obálky.
Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly vést zadavatele v omyl.
Nabídka bude svázána a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně
nebo společně s dalšími dodavateli nebo je poddodavatelem, zadavatel všechny nabídky podané
takovým dodavatelem vyřadí.
Dílčí plnění předmětu zakázky není možné.
Obálka s nabídkou bude zapečetěna a označena „Výběrové řízení veletrhy – neotvírat“.
Součástí nabídky bude:
• Jednoznačný popis nabízené řešení a všech jeho součástí, který plně odpovídá uvedeným
požadavkům zadavatele a splňuje každý požadovaný parametr dle bodu 3 ZD a příloh této ZD.
• Vyplněný krycí list nabídky, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace,
podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
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•
•

Seznam případných subdodavatelských činností a služeb, včetně doložení právního vztahu
mezi uchazečem a subdodavatelem.
Návrh smlouvy o dílo reflektující veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávací
dokumentaci a podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek, jehož závazný vzor tvoří
Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

9. Hodnocení uchazečů
Hodnocením a posouzením nabídek bude pověřena nezávislá hodnotící komise. Pro hodnocení a
posouzení nabídek využije hodnotící komise posudků odborných pracovníků, vlastních zkušeností a
znalostí dané problematiky.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Procentuální kritéria hodnocení:
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou kritéria 100 %
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH bude hodnocena celková cena zakázky bez DPH. Hodnocení výše
nabídkové ceny bude provedeno v českých korunách (Kč). Jako nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů.
Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (cena
nabídky), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně je tato hodnota vynásobena vahou daného
kritéria – viz následující vzorec:
100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem
Pořadí nabídek bude sestaveno podle počtu dosažených bodů.

10. Lhůta a místo pro podání nabídky, termín otevírání obálek, vázanost
nabídkou
Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 11. 2019 v 12.00 hodin. Rozhodující je datum doručení, nikoliv
odeslání.
Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny!
Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.
Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně na adresu:
INVESTICE

DO

VAŠÍ

4/8

BUDOUCNOSTI

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Návrh a zajištění stavby expozice firmě Chocoland, a.s., na zahraničních veletrzích
CHOCOLAND a.s.
Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4 – Braník.
Termín otevírání obálek je 11. 11. 2019 v 12.10 hodin tamtéž.
Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po
skončení lhůty pro podání nabídky.

11. Vysvětlení zadávacích podmínek
-

-

-

Účastníci jsou oprávněni požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek
na kontaktní osobu, viz kap. 1 – Identifikace zadavatele.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení
žádosti. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne,
nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích
podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání
nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení
zadávacích podmínek do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, bude zveřejněno na profilu
zadavatele.

12. Práva vyhrazená zadavatelem
-

-

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude vybraný dodavatel
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit zrušení výběrového řízení uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele.
Zadavatel nepřijímá variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaný v této
zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazečem v nabídce a případně požádat
o jejich upřesnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě, a upřesnit její konečné znění, avšak v souladu
s návrhem předloženým uchazečem v jeho nabídce.
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-

-

Uchazeč si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z účasti ve výběrovém řízení pro nesplnění
podmínek stanovených v zadávání dokumentaci, zejména v případě, kdy nabídka neobsahuje
všechny součásti požadované zadavatelem.
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.
Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá výše
uvedená práva.
Nabídky nebudou uchazečům vráceny s tím, že zadavatel výslovně prohlašuje, že si je vědom
skutečnosti, že obsah jednotlivých soutěžních návrhů je chráněn autorský právem.
Uchazeč bere na vědomí, že podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se
zveřejněním obsahu nabídky včetně obsahu jeho návrhu na uzavření smlouvy v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Zadavatel se zavazuje, že vyjma
skutečností uvedených v předcházející větě považuje informace o uchazeči získané při tomto
zadávajícím řízení za důvěrné.
Uchazeč podáním nabídky vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami výběrového řízení.

13. Přílohy zadávací dokumentace
-

Příloha 1 Technická dokumentace k ploše stánku, parametry k připojení na inženýrské sítě
Příloha 2 Logomanuál zadavatele
Příloha 3 Krycí list nabídky
Příloha 4 Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

V Kolíně dne 18.10.2019
Za zadavatele: Pavel Mráz (generální ředitel)
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Příloha číslo 3

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k zakázce „Návrh a zajištění stavby expozice firmě Chocoland, a.s. na zahraničních veletrzích“

Uchazeč: ................................................................
Sídlo/místo podnikání: ....................................................................
Identifikační číslo/rodné číslo: ................................ Daňové identifikační číslo:
.......................
Osoba oprávněná jednat za uchazeče1
Jméno:…………………………………………

Funkce: ………………………………

Kontaktní osoba: ……………………………………………….
Telefon / mobilní telefon: ………………………………….
E-mail:………………………………
Nabídková cena
Cena bez DPH

Sazba DPH
v%

Výše DPH

Cena včetně DPH

Výše nabídkové ceny v Kč
bez DPH – 1. veletrh
Výše nabídkové ceny v Kč
bez DPH – 2. veletrh
Výše nabídkové ceny v Kč
bez DPH – 3. veletrh
Výše nabídkové ceny v Kč
bez DPH – 4. veletrh
Výše nabídkové ceny v Kč
bez DPH – celkem

V………………………….……. dne: …………………….
…………………..………...………………………………………….
1

Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové
statutárního orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo uchazečem
písemně zmocněná osoba (v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc).
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jméno a podpis osoby oprávněné
Příloha číslo 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O
AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
k zakázce „Návrh a zajištění stavby expozice firmě Chocoland, a.s. na zahraničních veletrzích“

Uchazeč
………………………………………………………………………………
čestně prohlašuji, že:
•

veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o
předmětnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;

•

jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením
falešných dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu;

•

akceptuji zadávací lhůtu, stanovenou zadavatelem v kapitole 10 zadávací dokumentace, tj. 90
dnů od ukončení lhůty pro podání nabídky.

Dále prohlašuji místopřísežně, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací
a zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná
ustanovení, nebo technické nejasnosti a že souhlasím s podmínkami zadání v zadávací
dokumentaci, nečiním k nim žádné výhrady a považuji je za závazné pro případné uzavření
smlouvy se zadavatelem.

V………………………….…….., dne: ……………………..
…………………..………...…………………………………………..
jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče2

2

Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán zadavatele (v případě, že za uchazeče mohou jednat členové
statutárního orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního orgánu) nebo statutárním
zástupcem písemně pověřená osoba (v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc nebo jiný
obdobný dokument).
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