č. j. VUTBR/133470/2022

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

výběrového řízení s názvem
VÝSTAVNÍ EXPOZICE VUT PRO VELETRHY GAUDEAMUS
2022 – 2025 - OPAKOVÁNÍ
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IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ
Název
Druh Veřejné zakázky
Druh Řízení
Web Řízení/ID

2

Výstavní expozice VUT pro veletrhy Gaudeamus 2022 – 2025 opakování
Služby
Veřejná zakázka malého rozsahu
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/534927
(Necenové části nabídek) ID: 2563
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/534928
(Cenové části nabídek) ID: 2564

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název

Vysoké učení technické v Brně

Sídlo

Antonínská 548/1, 601 90 Brno

IČ

00216305 / CZ00216305

Zastoupen

Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor

Kontaktní osoba

Ing. Martin Vyklický

Tel. č.

+420 54114 5262

E-mail

vyklicky@ro.vutbr.cz

WWW

vutbr.cz

3
3.1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Definice
a) Slova a slovní spojení s počátečními velkými písmeny představují definice, které jsou užívány v
jednotném významu ve všech částech zadávací dokumentace; definice jsou zavedeny zejména v
ust. 1.1 b) zadávací dokumentace, příp. Smlouvě.
b) V kontextu zadávací dokumentace se rozumí

3.2

•

Necenovou částí nabídky samostatně podávaná část nabídky, ve které je uveden obsah
nabídky, mimo Nabídkovou cenu,

•

Cenovou částí nabídky samostatně podávaná část nabídky, ve které je uvedena Nabídková
cena,

•

CPV číselník Common Procurement Vocabulary,

•

Minimálními požadavky požadavky Zadavatele na vlastnosti předmětu Veřejné zakázky,
které jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou
součástí Smlouvy,

•

Nabídkovou cenou cena za splnění předmětu Veřejné zakázky,

•

Projektovým manažerem projektový manažer dodavatele, který bude pověřen vedením
plnění Veřejné zakázky za dodavatele,

•

Řízením je výběrové řízení k Veřejné zakázce mimo režim ZZVZ,

•

Účelem veřejné zakázky cíle a smysl Veřejné zakázky, jakož i potřeby a očekávání, které mají
být Veřejnou zakázkou naplněny, příp. jiné s předmětem Veřejné zakázky související priority
Zadavatele; Účel veřejné zakázky resp. jednotlivé body Účelu veřejné zakázky jsou uvedeny
v čl. I. odst. 2. Smlouvy,

•

Veřejnou zakázkou veřejná zakázka popsaná v této zadávací dokumentaci,

•

Zadavatelem Vysoké učení technické v Brně, jak je identifikován v hlavičce této zadávací
dokumentace,

•

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář nabídky
c) Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky
obsahující předvyplněné požadavky Zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v
Řízení.
d) Splnění veškerých požadavků Zadavatele, tj. požadavků na předmět Veřejné zakázky či na
předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře nabídky
včetně příslušných příloh.

3.3

Elektronický nástroj
a) Veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 Tender arena, (dále jen „elektronický nástroj Tender arena“) dostupného na internetové adrese
www.tenderarena.cz.
b) Pro plné využití všech možností elektronického nástroje je třeba provést a dokončit tzv.
registraci dodavatele. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných
dokladů a není zpoplatněna.
c) Podrobné informace k registraci naleznete na www.tenderarena.cz, kde je dostupný podrobný
uživatelský návod elektronického nástroje Tender arena (viz sekce „Nápověda“) a kontakty
na uživatelskou podporu.
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d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém
nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena,
případně, zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění
o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli.
e) Zadavatel nenese odpovědnost za stav technického vybavení dodavatelů. Zadavatel doporučuje,
aby úkony v elektronickém nástroji Tender arena prováděli účastníci na takovém technickém
vybavení, které bude splňovat minimální technické požadavky pro použití elektronického
nástroje Tender arena, které jsou uvedeny v uživatelském návodu elektronického nástroje
Tender arena na www.tenderarena.cz (viz sekce „Nápověda“).

4
4.1

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění výstavních expozic pro
účely konání veletrhů Gaudeamus v České a Slovenské republice v letech 2022 - 2025.
Předmět Veřejné zakázky je podrobně popsán Minimálními požadavky.

4.2

Vyhrazené změny závazků
Zadavatel si vyhrazuje možnost změn závazků ze Smlouvy. Podmínky pro tyto změny jsou vymezeny
ve Smlouvě.

5
5.1

HODNOCENÍ NABÍDEK
Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených kritériích.
č.

Kritérium

Váha kritéria

1

Návrh expozice

90 %

2

Nabídková cena

10 %

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
5.2

Návrh expozice
a) V rámci tohoto kritéria budou hodnocena u návrhu, který zahrnuje řešení obou výstavních
expozic, tato dílčí hodnotící kritéria:
• návrh je originálním a moderním vizuálním ztvárněním expozice: použití originální,
nápadité, moderní a zároveň vhodné grafiky a aranžmá související se zaměřením veletrhu,
soulad se soudobými výstavkářskými trendy;
• návrh umožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu: návrh umožňuje
v co největší míře interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu a s tím nepřímo
spojené posílení vědomí interaktivity zdánlivě různorodých technických, přírodovědných,
ekonomických i uměleckých oborů vyučovaných na VUT;
• návrh je v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT: návrh je v souladu s jednotným
vizuálním stylem Objednatele, návrh obsahuje dostatečné a viditelné označení Zadavatele;
• návrh má vhodné prostorové uspořádání stánku: návrh obsahuje vhodné prostorové
rozmístění stánku, které zajišťuje bezkolizní provoz stánku, funkční vzájemné propojení
prostoru pro komunikaci možností studia s praktickými ukázkami studentských projektů,
zábavní zónou a technickým zázemím v rámci jedné plochy a expozice;
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b) Návrh bude u těchto kritériích hodnocen na následující bodové stupnici:
Návrh je originálním a moderním vizuálním ztvárněním expozice
Počet bodů

Deskriptor

25

Ztvárnění grafického návrhu stánku vyhovuje požadavkům zadavatele v maximální
možné míře – grafika a aranžmá návrhu jsou originální, nápadité, moderní a
zároveň vhodné s ohledem na zaměření veletrhu, návrh obsahuje soudobé
výstavkářské trendy;

20

Ztvárnění grafického návrhu stánku vyhovuje požadavkům zadavatele ve vysoké
míře - grafika a aranžmá návrhu jsou ve větší míře originální, nápadité, moderní a
zároveň vhodné s ohledem na zaměření veletrhu, návrh obsahuje ve větší míře
prvky soudobých výstavkářských trendů;

14

Ztvárnění grafického návrhu stánku vyhovuje požadavkům zadavatele – grafika a
aranžmá obsahují pouze prvky originality a nápaditosti, které jsou zároveň vhodné
s ohledem na zaměření veletrhu, návrh obsahuje pouze prvky soudobých
výstavkářských trendů;

7

Ztvárnění grafického návrhu stánku spíše nevyhovuje požadavkům zadavatele –
grafika a aranžmá obsahují prvky originality a nápaditost, které jsou zároveň
vhodné s ohledem na zaměření veletrhu, pouze v menší míře, návrh neobsahuje
prvky soudobých výstavkářských trendů;

0

Ztvárnění grafického návrhu stánku nevyhovuje požadavkům zadavatele – grafika
a aranžmá neobsahují ani prvky originality a nápaditost, které by zároveň byly
vhodné s ohledem na zaměření veletrhu, návrh neobsahuje prvky soudobých
výstavkářských trendů;
Návrh umožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu

Počet bodů

Deskriptor

25

Návrh umožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu v
maximální možné míře – návrh umožňuje v co největší možné míře interaktivitu
výstavní expozice s návštěvníky veletrhu a s tím nepřímo spojené posílení vědomí
interaktivity zdánlivě různorodých technických, přírodovědných, ekonomických i
uměleckých oborů vyučovaných na VUT;

20

Návrh umožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu ve vysoké
míře – návrh umožňuje ve vysoké míře interaktivitu výstavní expozice
s návštěvníky veletrhu a s tím nepřímo spojené posílení vědomí interaktivity
zdánlivě různorodých technických, přírodovědných, ekonomických i uměleckých
oborů vyučovaných na VUT;

14

Návrh umožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu: návrh
umožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu a s tím nepřímo
spojené posílení vědomí interaktivity zdánlivě různorodých technických,
přírodovědných, ekonomických i uměleckých oborů vyučovaných na VUT;

7

Návrh umožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu v minimální
míře – návrh umožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu
v minimální míře, zároveň však dochází k nepřímo spojenému posílení vědomí
interaktivity zdánlivě různorodých technických, přírodovědných, ekonomických i
uměleckých oborů vyučovaných na VUT;
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0

Návrh neumožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu – návrh
neumožňuje interaktivitu výstavní expozice s návštěvníky veletrhu vůbec nebo
umožňuje interaktivitu pouze v minimální míře a zároveň nedochází k posílení
vědomí interaktivity zdánlivě různorodých technických, přírodovědných,
ekonomických i uměleckých oborů vyučovaných na VUT;
Návrh je v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT

Počet bodů

Deskriptor

25

Návrh je v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT – návrh je v souladu
s jednotným vizuálním stylem VUT, návrh obsahuje dostatečné a viditelné
označení VUT;

20

Většina prvků v návrhu je v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT – většina
prvků v návrhu je v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT, návrh obsahuje
dostatečné a viditelné označení VUT;

14

Většina prvků v návrhu je v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT ale chybí
dostatečné označení VUT – většina prvků v návrhu je v souladu s jednotným
vizuálním stylem VUT, návrh neobsahuje dostatečné a viditelné označení VUT;

7

Menšina prvků v návrhu je v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT – méně
jak polovina prvků v návrhu je v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT, návrh
obsahuje dostatečné a viditelné označení VUT;

0

Návrh není v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT – návrh není vůbec
v souladu s jednotným vizuálním stylem VUT nebo je v souladu méně jak polovina
prvků v návrhu a zároveň návrh neobsahuje dostatečné a viditelné označení VUT;
Návrh má vhodné prostorové uspořádání stánku

Počet bodů

Deskriptor

25

Návrh má vhodné prostorové uspořádání stánku – návrh obsahuje vhodné
prostorové rozmístění stánku, které zajišťuje bezkolizní provoz stánku, funkční
vzájemné propojení prostoru pro komunikaci možností studia s praktickými
ukázkami studentských projektů, zábavní zónou a technickým zázemím v rámci
jedné plochy a expozice;

20

Návrh má vhodné prostorové uspořádání stánku s menšími výhradami – návrh
obsahuje vhodné prostorové rozmístění stánku, které zajišťuje bezkolizní provoz
stánku, nicméně neobsahuje funkční vzájemné propojení prostoru pro komunikaci
možností studia s praktickými ukázkami studentských projektů, zábavní zónou
nebo technickým zázemím v rámci jedné plochy a expozice;

14

Návrh má vhodné prostorové uspořádání stánku s výhradami – návrh obsahuje
vhodné prostorové rozmístění stánku, které zajišťuje bezkolizní provoz stánku,
nicméně neobsahuje funkční vzájemné propojení prostoru pro komunikaci
možností studia s praktickými ukázkami studentských projektů, zábavní zónou a
zároveň technickým zázemím v rámci jedné plochy a expozice;

7

Návrh spíše nemá vhodné prostorové uspořádání stánku s většími výhradami –
některé prvky v návrhu nejsou vhodně prostorově řešeny a návrh tedy nezajišťuje
bezkolizní provoz stánku; stánek neobsahuje funkční vzájemné propojení prostoru
pro komunikaci možností studia s praktickými ukázkami studentských projektů,
zábavní zónou a technickým zázemím v rámci jedné plochy a expozice;
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0

Návrh nemá vhodné prostorové uspořádání stánku – stánek není vhodně
prostorově řešen a nezajišťuje bezkolizní provoz stánku; stánek neobsahuje
funkční vzájemné propojení prostoru pro komunikaci možností studia s
praktickými ukázkami studentských projektů, zábavní zónou a technickým
zázemím v rámci jedné plochy a expozice;

c) Požadavky na zpracování návrhu expozice
•

Návrh musí zahrnovat řešení obou výstavních expozic, Velké i Malé.

•

Návrh bude podán v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje a bude
obsahovat
o grafickou část na maximálně 10 digitálních panelech A3 v pdf, 300 dpi se základním
(půdorysy, pohledy) a perspektivním vyobrazením expozic včetně dalších vhodných
vyobrazení návrhu;
o textovou část návrhu v rozsahu max. 2 A4 stran s představením navrhovaného řešení a
popisem jeho provedení včetně základního popisu konstrukčního řešení.

d) Počet bodů
•

Za nejvhodnější nabídku v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude považována nabídka s
nejvyšším počtem přidělených dílčích bodů z jednotlivých dílčích hodnotících kritérií.
•
•

5.3

Počet bodů, na který lze za Návrh expozice dosáhnout je dán dle následujícího vzorce:
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů = 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑦 × 𝑣áℎ𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑎
Výsledné číslo bude aritmeticky zaokrouhleno na 2 desetinná místa.

Nabídková cena
a) Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH součtem cen všech položek v Cenové části
nabídky. Vzor pro zpracování Cenové části nabídky je součástí přílohy zadávací dokumentace. Ve
vzoru pro zpracování Cenové části nabídky je rovněž stanovena minimálně a maximálně
přípustná výše jednotlivých položek, resp. Nabídkové ceny. Nabídne-li dodavatel jako
Nabídkovou cenu nebo její položku částku, která je nižší než Zadavatelem stanovená minimálně
přípustná Nabídková cena nebo položka, bude pro účely hodnocení jeho nabídky použita
minimálně přípustná Nabídková cena nebo položka. Nabídne-li jako Nabídkovou cenu nebo
položku částku, která je vyšší než Zadavatelem stanovená maximálně přípustná Nabídková cena
nebo položka, bude z Řízení vyloučen.
b) Počet bodů, na který lze za Nabídkovou cenu dosáhnout, je dán následujícím vzorcem:
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑ů =

5.4

𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎 𝑠 𝑛𝑒𝑗𝑛𝑖žší 𝑁𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑜𝑣𝑜𝑢 𝑐𝑒𝑛𝑜𝑢
× 𝑣áℎ𝑎 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑎
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎

Anonymita
a) V zájmu zajištění maximální objektivity hodnocení Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé Návrh
expozice zpracovali zcela anonymně; neměli by v něm přímo ani nepřímo identifikovat sebe,
svého Projektového manažera nebo jiné klíčové pracovníky.
b) Bude-li Návrh expozice přesto identifikační údaje obsahovat, zajistí Zadavatel, aby byly k
hodnocení předloženy tak, že identifikační údaje nebudou čitelné. O provedené anonymizaci
konkrétních částí nabídek budou dodavatelé informováni prostřednictvím el. nástroje.

6
6.1

DALŠÍ POŽADAVKY A DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce.
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•

6.2

Jsou-li jako součást nabídky zadavatelem přímo požadovány nebo na základě vlastního uvážení
dodavatele předloženy technické, katalogové či jiné produtkové listy související s předmětem
plnění Veřejné zakázky, je možné tyto předložit v jazyce anglickém.

V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
•

jejichž předložení je Zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno, a údaji
uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v
Zadavatelem požadovaných dokumentech;

•

jejichž předložení v nabídce Zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými
v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

Možnost požadovat objasnění nabídky tím není dotčena.
6.3

Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.

6.4

Nabídky lze zpracovat výhradně v elektronické podobě.

6.5

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku (samostatně Cenovou část).

7

ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

7.1

Nabídky je nutné podat nejpozději do 22. 7. 2022, do 10:00 hodin, a to prostřednictvím
elektronického
nástroje
Tender
arena
na
adresu
Veřejné
zakázky
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/534927 (ID 2563).

7.2

Cenová část nabídky se podává odděleně od ostatních částí nabídky, a to prostřednictvím k tomu
zvlášť
určené
internetové
adresy
elektronického
nástroje
Tender
arena
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/534928 (ID 2564).

7.3

Nepodá-li dodavatel Cenovou část nabídky odděleně od ostatních částí Nabídky, jak je popsáno v
předcházejícím ustanovení, bude Zadavatelem vyloučen z účasti v Řízení.

7.4

Otevírání nabídek i jejich Cenových částí bude probíhat bez účasti veřejnosti.

8
8.1

HARMONOGRAM ŘÍZENÍ
Zadavatel předpokládá, že Řízení proběhne dle následujícího harmonogramu. Pro účely
harmonogramu je jako výchozí okamžik považován konec lhůty pro podání nabídek.

Postup v Řízení

Odhadovaná náročnost v
pracovních dnech
(počítáno vždy od splnění
předchozího řádku)

Otevírání nabídek (mimo Cenových částí nabídek)

0 (bez zbytečného odkladu
po uplynutí lhůty pro
podání nabídek)

Dokončení hodnocení v kritériu Návrh expozic

10

Oznámení průběžných výsledků hodnocení

3
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Otevírání Cenových částí nabídek a hodnocení nabídek 1
v kritériu Nabídková cena

8.2

9
9.1
9.2

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

3

Podpis Smlouvy

5

Zadavatel upozorňuje, že výše uvedený harmonogram Řízení je pouze orientační a slouží pouze pro
účely utvoření představy dodavatelů o předpokládané časové náročnosti hodnocení a posouzení
nabídek.

OSTATNÍ PODMÍNKY
Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Řízení.
V případě nejasností v zadávací dokumentaci jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat
vysvětlení zadávací dokumentace. Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou dodavatelé
povinni podávat výhradně prostřednictvím elektronického nástroje uvedeného výše.

10 PŘÍLOHY
Nedílnou součástí Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:
•

předloha Formuláře nabídky

•

předloha formuláře Cenové části nabídky

•

předloha Smlouvy o poskytování služeb

•

jednotný vizuální styl VUT

Digitálně podepsal Hana Blažková
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Hana Blažková Datum:
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Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestor
v z. Hana Blažková

Strana 8

