
  

                                      

Zpracoval: Chvalský zámek, příspěvková organizace  

 

CHVALSKÝ ZÁMEK  
 
se sídlem Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 20 
 
dále jen „zadavatel“ 
 
vás vyzývá v souladu s aktuálně platnými zákony a dle jejich znění k účasti na výběrovém řízení 
 

Organizátor akce Čarodějnice 2016  
(30. 4. 2016, prostor Chvalské tvrze, Praha 9 – Horní Počernice) 

 
Dále jen „zakázka“ 

1. Vymezení předmětu zakázky  

Předmětem zakázky je:  

Organizace akce Čarodějnice 2016, která se bude konat dne 30. dubna 2016 v prostoru 
Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích ve stanoveném rozsahu. 

Stanovený rozsah organizace akce: 

1.1 Zajištění a organizace hlavního večerního programu – cca od 18.30 do 22 hod. - dva 
interpreti či skupiny – POZOR, v nabídce uveďte odkaz na ukázku vystoupení na internetu 
(youtube apod.). 

1.2 Zajištění moderátora odpoledního dětského programu (od 14 do cca 18 hod.) i 
moderátora večerního programu (od 18.30 do 22 hod.).  

1.3 Zajištění jednoho interpreta (zpěvák/herec/klaun/skupina) pro odpolední dětský program. 
V dohodnuté části odpoledního programu budou účinkovat i amatérské soubory z Horních 
Počernic dle výběru zadavatele. Časové rozpětí pro hornopočernický program: cca 2,5 hodiny, 
zbytek programu interpret dodaný vybranou agenturou. Moderátor uvádí celý program, včetně 
hornopočernického. 

1.4 Zajistit dětské tvůrčí či výtvarné dílny či jinou zábavu pro děti v areálu Chvalské tvrze (v 
omezeném rozsahu, budou zde stánky atd.) 

1.5 Zajištění krytého pódia na akci o rozměru min. 6 x 8 m (spíše více dle programu) 

1.6 Zajištění ozvučení, osvětlení, uzemnění pódia – již na odpolední dětský program od 14 
hod. 

1.7 Zajištění bezpečnostní ostrahy v počtu 30 osob v době od 17 do 23 hod. a dále ostrahu v 
počtu 10 osob od 23 do 24 hod. (tj. do předání areálu správě MČ Praha 20), spolupráce s 
Městskou Policií, Policií ČR, MČ Praha 20 a Chvalským zámkem  

1.8 Zajištění ohňostroje v délce 10 min. v samotném závěru akce (cca od 21.45 hod.), konec 
programu je ve 22 hod. 

1.9 Předložení samostatné kalkulace na každý bod nabídky a celkovou kalkulaci ceny – 
vyplnění přiložené tabulky je nutnou podmínkou. 

1.10 Předložit reference 

2. Doba a místo plnění zakázky 

Termín konání akce: 30. dubna 2016 



  

                                      

Termín přijetí nabídek: od uveřejnění výběrového řízení (zveřejněno 30. 12. 2015 na webu 
Chvalského zámku; v lednu 2016 na www.pocernice.cz a v MF Dnes) nejpozději do 14. 2. 2016 do 
16 hod. 

Formální podoba nabídek: pouze písemně, v zalepené obálce s nápisem „Čarodějnice 2016 – 
organizátor akce“ a nápisem „NEOTVÍRAT“ na recepci Chvalského zámku (adresa: Na Chvalské 
tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice). 

Zalepené obálky budou otevřeny až komisí, která zasedne v polovině února 2016 na Chvalském 
zámku. 

Složení komise pro výběr organizátora akce Čarodějnice 2016: 
Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20 
Mgr. Eva Březinová, místostarostka  
Mgr. Alena Naidrová, tajemnice úřadu  
Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku  
Ing. Monika Brzkovská, vedoucí odboru sociálních věcí a školství  
Ing. Jaroslav Píša, vedoucí odboru místního hospodářství 
pí Jana Ryšavá, referent odboru místního hospodářství  
Mgr. Barbora Zálohová, o.s. MUM, rodinné centrum 
Růžena Beránková, produkční, Chvalský zámek  
 

Místem plnění zakázky je prostor Chvalské tvrze (v majetku MČ Praha 20, zřizovatele příspěvkové 
organizace Chvalský zámek) v městské části Praha 20 – Horní Počernice. 

3. Požadavky na splnění kvalifikace 

Nepředložení kteréhokoli z požadovaných dokladů níže uvedených v bodech 3.1.1 až 3.1.5 nebo 
předložení neplatného dokladu je považováno za důvod k vyloučení uchazeče ze soutěže. 

3.1. Základní kvalifikační kritéria, prokázání oprávnění k podnikání 

 výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů *,  

 živnostenský(é) list(y) , kopie daňových registrací *, 

 výpis z rejstříku trestů statutárních zástupců společnosti ne starší 6 měsíců,  

 čestné prohlášení - na majetek firmy není vyhlášen konkurz, není soudem zahájeno konkurzní 
nebo vyrovnávací řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek 
majetku úpadce a není jako právnická osoba v likvidaci; firma není v současné době v jiných 
smluvních vztazích dlužníkem vůči zadavateli zakázky. 

 kopie platné pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti 

dy takto označené budou doloženy v originále nebo ve stejnopisu s úředním ověřením 
jeho pravosti, neprokáže-li uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, bude zadavatelem vyloučen 
z účasti v dalším jednání o zakázce. Pokud nabídku předkládá více osob společně, prokáže každá z 
těchto osob kvalifikační předpoklady v celém rozsahu. Z předložených dokladů musí být jednoznačně 
zřejmé, kdo je za uchazeče oprávněn nabídku podat, uzavřít dohodu o společném podání nabídky, 
jakož i činit právní úkony související s výběrovým řízením.  

3.2 Požadavky na prokázání odborné způsobilosti  

3.2.1 seznam významných služeb poskytnutých v posledních 5 letech s uvedením rozsahu, 
doby plnění 

3.2.2 personální připravenost na plnění zakázky – reference 

3.2.3 reference o pořádaných akcích včetně schopnosti zajištění doprovodných služeb 
(ostraha, ohňostroj) 

 
4.  Způsob hodnocení nabídek   
 



  

                                      

Cílem výběrového řízení je zajistit organizátora akce, který zajistí veškerý stanovený rozsah 
požadovaných služeb. Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií, která jsou seřazena 
sestupně podle ekonomické vhodnosti a stupně významu – váhy, který jim zadavatel přisuzuje: 

4.1. výše nabídkové ceny podle zadávací dokumentace v poměru k nabídnutému programu  

4.2  zkušenosti s podobnými akcemi ve stejném rozsahu, zkušenost přímo s akcí Čarodějnice 

4.3  komplexnost nabídky z hlediska rozsahu poskytovaných služeb  

 

5. Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek  
 

5.1 Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 14. 02. 2016, příjem nabídek bude ukončen v: 16.00 hodin. 

5.2 Soutěžní lhůta končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami, které se uskuteční v polovině 
února 2016 na adrese: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice. 

5.3 Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce ve 2 exemplářích (originál-
kopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „Čarodějnice 2016 – organizátor akce“ a 
nápisem „NEOTVÍRAT!“  

5.4 Obálka musí být na uzavření opatřena razítky a podpisy osob oprávněných jednat jménem 
uchazeče tak, aby jako celek splňovala náležitosti smlouvy. 

5.5 Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší termín 
odevzdání viz bod 5.1 

5.6  Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě viz bod 5.1. nebudou do výběrového řízení 
zařazeny. 

5.7 Místem pro podání nabídek je Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní 
Počernice. 

5.8 Uchazeči jsou vázáni nabídkou do vyhodnocení nabídek komisí. 

5.9 Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní 
obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.  
 

6. Základní informace o zadavateli a pověřené osobě  

6.1. Jméno společnosti: Chvalský zámek, příspěvková organizace 

6.2. Právní forma: příspěvková organizace, zřizovatel MČ Praha 20 

6.3. Adresa společnosti: Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 

6.4. IČ:  72551011 

6.5. DIČ: CZ72551011 

6.6. Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči: Mgr. Alexandra Kohoutová, tel. 281 865 763 
 
7. Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče 

7.1 Součástí nabídky bude ceník jednotlivých položek nabídky a celková cena 

7.2 Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli 
žádné nároky 

7.3 Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky 

7.4 Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení 

7.5 Práci organizátora akce Čarodějnice 2016 mohou vykonávat pouze trestně bezúhonné osoby 

7.6 Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení 
důvodu 

7.7 Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 



  

                                      

7.8 Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to nejpozději do 
30. 1.  2016 (změny budou zaslány všem uchazečům) 

7.9 Zadavatel má právo ověřovat a upřesňovat údaje uváděné v nabídkách a jednat s uchazečem za 
účelem získání dalších doplňujících informací potřebných k určení pořadí výhodnosti nabídek 

7.10 Zadavatel si vyhrazuje právo jednat po vybrání nejvhodnější nabídky o konečném znění smlouvy 
o dílo (návrhem smlouvy o dílo zařazeným v nabídce nevzniká právní vztah) 

7.11 Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve 
výběrovém řízení. 

 

PŘÍLOHA 1 – tabulka Rozpočet akce Čarodějnice 2016 


