Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „ Služby spojené s přijetím nejúspěšnějších sportovních reprezentantů ministrem
školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2008“.
1. Předmět veřejné zakázky :
a) pronájem vhodných prostor s bezbariérovým přístupem pro cca 250 účastníků
akce ,
b) zpracování seznamu medailistů z letních olympijských her, letních
paralympijských her, z mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorů a
juniorů v olympijských sportech, vč. zdravotně postižených sportovců,
c) pozvání účastníků akce / sportovci, trenéři, funkcionáři, hosté/ a výplata
cestovného,
d) zajištění výzdoby sálu a kulturního programu,
e) občerstvení -formou rautu- pro cca 250 osob,
f) moderování, fotodokumentace a medializace v hromadných sdělovacích
prostředcích,
g) nákup dárků pro cca 150 přítomných sportovců .
2.Místo a čas plnění :
Praha – prosinec roku 2008.
3. Požadavky na prokázání kvalifikace:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, prokáže uchazeč prohlášením ke kriteriím dle § 53 odst. 1
písm. a) až i) zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč
Živnostenským listem, výpisem z Obchodního rejstříku / ne starším 90-ti dnů/ nebo
jiným dokladem. V případě, že uchazeč není zapsán v OR doloží jiný srovnatelný
doklad. Uchazeč dále předloží reference nebo seznam akcí obdobného charakteru
a rozsahu, jejichž pořádání zabezpečoval.
4. Forma zakázky:
Nabídku je nutno zpracovat formou návrhu smlouvy na dobu určitou, podepsaným
statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
5. Cena a platební podmínky:
Předpokládaná cena veřejné zakázky je maximálně 400 000 Kč včetně DPH . Cena za
požadované služby bude uvedena v členění po jednotlivých položkách včetně DPH .
Úhrada ceny bude provedena objednatelem na základě faktur prokazatelně
vynaložených nákladů v členění jednotlivých činností a služeb, dle odsouhlaseného
výkazu uskutečněného plnění zástupcem zadavatele.
6. Podání nabídky:
Nabídky lze podat, doporučeně-poštou na adresu Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, odbor sportu a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 v uzavřených
obálkách s označením „Soutěž na veřejnou zakázku-neotvírat“. Osobně lze nabídky
podávat v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod. na stejnou adresu.

V poslední den soutěžní lhůty lze nabídky podat pouze osobně na adrese pro podání
nabídky a to do 14.00 hodin.
Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 26. března 2008 do 14.00 hodin,
později doručené nabídky budou vráceny.
7.Kriteria pro hodnocení nabídek:
a)Cena zakázky
b)Profesní zkušenosti s pořádáním akcí tohoto druhu
c)Úroveň a dostupnost místa konání akce

-50%
-30%
-20%

Podmínkou pro výběr nejvýhodnější nabídky je splnění všech kritérií.

8. Informace o výsledku výběrového řízení :
Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít
smlouvu s žádným uchazečem, případně soutěž zrušit.

V Praze dne 10. března 2008

Jan Kocourek
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

