
  

                                      

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 

 

Zadavatel:   Chvalský zámek, příspěvková organizace  
se sídlem:   Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 20 

dále jen „zadavatel“ 
 

Název poptávkového řízení: Čarodějnice na Chvalské tvrzi 2020 

 

1. Vymezení předmětu poptávky  

Předmětem poptávky je:  

Organizace akce Čarodějnice 2020, která se bude konat ve čtvrtek dne 30. dubna 2020 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 

1.2. Zajištění 2 moderátorů: jednoho moderátora odpoledního dětského programu (od 14 do cca 18 
hod.) a druhého moderátora večerního programu (od 18.30 do 22 hod.)  

1.3. Zajištění jednoho interpreta (zpěvák/herec/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 na odpoledne dětské, tvůrčí či výtvarné dílny či jinou zábavu (ideálně pro děti i teenagery) 
v areálu Chvalské tvrze (v omezeném rozsahu, budou zde stánky atd.). 

1.5. Zajištění krytého pódia na akci o rozměru min. 8 x 7 m + menšího pódia (viz technická specifikace 
níže *) 

1.6. Zajištění ozvučení, osvětlení, uzemnění pódia – již na odpolední dětský program od 14 hod. (viz 
technická specifikace níže *) 

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. Nutno předložit reference společnosti zajišťující 
bezpečnostní ostrahu – akce stejného rozsahu. 

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 (příloha 1 – tabulka Rozpočet akce Čarodějnice 2020). 

1.10. Předložit reference 

*Specifikace technického zajištění: 

 Zastřešené uzemněné hlavní pódium s bočními výkryty vel. 7 x 8 m - vše na profesionální 
úrovni  

 Menší podium 3 x 3m  - (zastřešená aparatura u malého pódia)  

 Hlavní zvuková režie (zastřešená)  

 Ozvučení min. pro 7 000 osob, ozvučení profesionálních kapel (nevystupují na half playback)  

 Profesionální osvětlení 

 Ozvučení velkého prostranství o rozměru cca 6 000 m
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 Stavba pódia je nutná den předem před akcí, tj. ve středu 29. 4. 2020 

 Zvuk, světla instalace ráno v den konání akce: Personál – hlavní technik, zvukaři, osvětlovači, 
pomocný personál pro návoz a přestavbu techniky (střídají se kapely)  

 Vybavení pro doprovodné aktivity (2x stan 3 x 4 m + nábytek )   

 Produkce celé akce na klíč: 

 Vytvoření podrobného scénáře 

 Hlavní produkční události, inspice, režie, logistika celé akce  

 VIP zóna (pásky na ruku) + security servis  

 Koordinace celé akce  

 Koordinace security služeb, nájezdy/odjezdy VIP osobností 

2. Termín a místo plnění  

Termín konání akce: 30. dubna 2020 

Místo konání akce: areál Chvalské tvrze, Praha 9 – Horní Počernice 

3.1 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 z poptávkového řízení. 

Základní kvalifikační kritéria, prokázání oprávnění k podnikání 

3.1.1. výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů *,  

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

3.1.3. čestné prohlášení o trestní bezúhonosti statutárních zástupců společnosti,  

3.1.4. 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. 

3.1.5. kopie platné pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti 

Pozn.: * doklady 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 poptávkou.  

3.2 Požadavky na prokázání odborné způsobilosti  

3.2.1. seznam významných služeb poskytnutých v posledních 5ti 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 poptávkového 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 zajímavá nabídka interpretů + ostatního programu v poměru k nabízené ceně  



  

                                      

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

4.3 komplexnost nabídky z hlediska rozsahu poskytovaných služeb 

4.4 reference  

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

5.1. Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 22. ledna 2020 v 17 hodin.  

5.2. Nabídku je třeba zaslat poštou nebo zanést osobně na adresu Růžena Beránková, Chvalský 
zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice s označením obálky 
Čarodějnice 2020.  

5.3. Nabídky doručené po stanovené lhůtě, viz bod 5.1, nebudou do poptávkového řízení zařazeny. 

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: Růžena Beránková, DiS., tel. 601 388 902, 
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz 

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 poptávkového 
řízení. 

7.5. Práci organizátora akce Čarodějnice 2020 mohou vykonávat pouze trestně bezúhonné osoby. 

7.6. Zadavatel má právo zrušit poptávku nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu. 

7.7. Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. 

7.8. Zadavatel oznámí uchazečům na jimi uvedenou emailovou adresu výsledek poptávkového 
řízení nejpozději do 27. ledna 2020. 

 

Poptávkové řízení vyhlášeno (zasláno e-mailem a vyvěšeno na webu chvalskyzamek.cz) dne 
10. ledna 2020.  

 

PŘÍLOHA 1 – tabulka Rozpočet akce Čarodějnice 2020 


