
eTržiště zakázky - Detail záznamu

Vyhlášení 
1. Číslo: ::nezvoleno::
2. Název zakázky: Provoz letního kina u Keplera v parku Maxe van der Stoela
3. Odběratel: Městská část Praha 6
4. Specifikace:

Předmětem zakázky malého rozsahu je závazek dodavatele zajistit „Provoz letního
kina u Keplera v parku Maxe van der Stoela“, tj. kompletní programové, produkční a
technické zajištění vč. základního servisu a občerstvení pro diváky v období od června do
září 2023 o minimální produkci 1x týdně.

Dodavatel je povinen zajistit realizaci jednotlivých produkcí mobilním způsobem, tedy
veškerý mobiliář a techniku včetně občerstvení nainstalovat před každou produkcí, po
ukončení vše deinstalovat. Pro tento účel si může dodavatel zajistit mobilní objekt, typu
maringotky, který může být v místě konání umístěn po celou dobu produkce.

V případě nepříznivého počasí je možné po dohodě s objednatelem počet produkcí snížit
nebo projekci přesunout na jiný termín, či případnou náhradní lokalitu. Dodavatel může
navýšit počet promítacích dnů nebo jiných produkcí (stand up, divadelní představení,
apod.), vždy po konzultaci s odpovědným pracovníkem MČ Praha 6.

Písemná nabídka bude zejména obsahovat:

návrh celkové dramaturgie kulturního programu, včetně příp. doprovodného
programu a řešení diváckého servisu
popis a parametry technického zajištění
návrh produkčního zajištění akce
celkovou nabídkovou cenu s i bez DPH a DPH

Místo konání:
Park Maxe van der Stoela mezi ulicemi Myslbekova a Parléřova na pozemku parc. č. 341,
k.ú. Hradčany.

Zadavatel po dodavateli požaduje:

1. Dodavatel zajistí veškerou potřebnou techniku k promítání, kvalitní ozvučení každé
projekce/produkce, včetně odborné obsluhy tak, aby nebylo rušeno okolí
nadměrným hlukem (dle zákona č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví).

2. Dodavatel je povinen na produkci zajistit hlediště rozložením min. 100 ks židlí.
3. Dodavatel zajistí pořadatelskou službu, pomocný i odborný personál v dostatečném

počtu po celou dobu akce.
4. Dodavatel si zajistí odběr elektrické energie z rozvaděče umístěného v bastionu v

blízkosti instalované techniky vlastní smlouvou.
5. Dodavatel zajistí zveřejnění provozního řádu na každé produkci a na internetových

stránkách MČ Praha 6.
6. Veškeré propagační materiály podléhají schválení objednatelem a musejí být

zasílány k posouzení v dostatečném předstihu dle dohody a obsahovat vždy logo
MČ Praha 6.

7. Dodavatel se zavazuje, že nebude v rámci realizace celého projektu využívat
jednorázových plastů, tato povinnost se vztahuje i na příp. subjekty třetích stran. 

8. Dodavatel se zavazuje k dodržování veškerých bezpečnostně-hygienických opatření
dle aktuálního nařízení hygienické stanice/ministerstva/vlády.

9. Zajištění distribuce a tisk propagačních materiálů na území Prahy s důrazem na
Prahu 6 se uskuteční ve spolupráci se zadavatelem.

10. Dodavatel předloží zadavateli návrh programu promítání a řešení občerstvení vč.
skladby sortimentu do 15. 05. 2023.

11. Dodavatel zajistí tvorbu vizuálu akce a přip. propagační materiály v souladu s
manuálem vizuální identity MČ Praha 6. Dále zajistí potřebnou úpravu grafiky,
tiskových zpráv a jejich distribuci do médií. Do  01. 05. 2023 předá zadavateli
návrh propagace v následujícím rozsahu:

zpráva sociálních sítí,
inzerci do tištěných médií v součinnosti s MČ Praha 6,
cílené PR na lifestylové magazíny a víkendové přílohy deníků,
distribuce letáků ve spolupráci s MČ Praha 6.

Povinnosti zadavatele:

1. Zadavatel zajistí zábor prostoru u příslušného odboru ÚMČ Praha 6 (Odbor dopravy
a životního prostředí), který provádí sezónní seč.

2. Zadavatel zajistí spolupráci s organizací PRO 6 při kontrole úklidu.
3. Zadavatel poskytne zdarma po dobu akce min. 100 ks skládacích židlí, vč. dek.
4. Zadavatel poskytne zdarma po dobu akce rámcové stativové plátno Plana Fold

700x400 cm – velikost obrazu 690x390 cm, projekční plocha Durabla malt,
hliníkový rám Vario 64, včetně noh, vzpěr a adapterů.

https://system.praha6.cz/system/edit.php?TabulkaID=148&ID=1&crc=62913f47d59df04da8053d03bdb3c718


5. Zadavatel poskytne spolupráci na propagaci akce a distribuci propagačních
materiálů v radničních komunikačních kanálech (web Prahy 6, čas. Šestka, FB
Praha 6, TV na UMČ Praha 6, banner na Vítězném náměstí).

Upřesnění 

Dodavatel si může zajistit další zdroje potřebné na pokrytí nákladů akce u sponzorů (nutná
konzultace a následné schválení ze strany OKSVČ MČ Praha 6) nebo z příjmů stánkového
prodeje. V rozpočtu vyčíslí, v jaké výši tyto náklady předpokládá zajistit. 

 
5. Účelnost :

Účelem zakázky je zajištění realizace kulturní akce pro občany MČ Praha 6 a přilehlého
okolí.

6. Odpovědné zadávání: [X] odůvodnění zohledněno
7. Kategorie:

 služby
 organizace, programové a technické zajištění společenských akcí

 organizace společenských akcí vč. programového zajištění (1203
dod.)

8. Kritéria hodnocení:
Akce bude hodnocena dle následujících kritérií:

1. Kritérium – cena v Kč bez DPH, kterou bude dodavatel požadovat od zadavatele
akce - váha kritéria 55 %

Hodnocena bude cena v Kč bez DPH, kterou bude dodavatel této veřejné zakázky
požadovat od zadavatele.

V rámci tohoto kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce.

 

Výše ceny minimální

______________________x 0,55 (váha kritéria) x 100 = počet bodů v rámci kritéria

Výše ceny hodnocené.  

 

Veličina „Výše ceny minimální" znamená nabídku s nejnižší cenou bez DPH.

2. Kritérium - kvalita zpracovaného projektu (tj. písemný návrh produkčního
zajištění akce, popis a parametry technického zajištění, celkové dramaturgie,
včetně přip. doprovodného programu, diváckého servisu a nabízeného sortimentu
občerstvení, návrh propagace akce) - váha kritéria 45%

V rámci tohoto kritéria budou nabídkám přiděleny body na základě níže uvedeného vzorce. 

počet bodů hodnocené kvality

_____________________________     x 0,45 (váha kritéria) x 100 =  počet bodů v rámci
kritéria 

 

počet bodů nejvýše bodově

hodnocené kvality

 

Veličina „počet bodů hodnocené kvality" znamená, že nabídce bude udělen takový počet
bodů, do jaké míry bude splňovat nabídka dané aspekty v rámci konkrétní škály. Nejlépe
bodově ohodnocená nabídka, tedy ta nejvhodnější, bude splňovat níže uvedené aspekty v
maximální možné míře.

Hodnocené aspekty a rozmezí hodnocení:

1. produkční zajištění akce, popis a parametry technického zajištění

 



nedostačující
produkční a
technické
zabezpečení 1 2 3 4 5 

produkční a technické zabezpečení
v nejvyšší kvalitě a
odpovídající charakteru akce

 

2. celková dramaturgie, včetně přip. doprovodného programu

 

neatraktivní
dramaturgie, časově
a obsahově
nevyvážený
program, absence
doprovodného
programu 1 2 3 4 5 

atraktivní, přehledný,
dramaturgicky vyvážený program,
doprovodný program vychází z 
Koncepce rozvoje kultury MČ
Praha 6

 

3. divácký servis a nabízený sortimentu občerstvení

 

nedostatečný
divácký servis a
absence občerstvení 1 2 3 4 5 

divácký servis a občerstvení
odpovídá charakteru akce a plně
pokrývá její rozsah 

      4. návrh propagace akce

 

žádný návrh
propagace či
nepřehledná a 
neurčitá propagace 1 2 3 4 5 

 

cílená a promyšlená propagace,
využití komunitního potenciálu
akce

 

Způsob hodnocení 4 aspektů

V těchto 4 dílčích aspektech přiřadí každý člen komise (5 členů) body na škále od 1-5,
přičemž 5 znamená, že daný aspekt je splněn v nejvyšší možné míře, 1 znamená, že daný
aspekt splněn není nebo je splněn v nejnižší možné míře. Body budou od všech členů
zprůměrovány a průměrné hodnoty u každého aspektu budou následně za každou
jednotlivou nabídku sečteny. Výsledný počet bodů se použije ve výpočtu - viz vzorec výše.

Finální počty bodů z obou kritérií se sečtou u všech nabídek a vítězí ta nabídka, která bude
mít nejvyšší počet bodů. U hodnocení musí být přítomna nadpoloviční většina členů komise.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí
nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu a v případě shody i v tomto
kritériu, se budou posuzovat kritéria další v sestupném pořadí. Pokud bude shoda ve všech
kritériích, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou příslušní uchazeči vždy přizváni.

9. Podmínky účasti:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny
předložené nabídky nebo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv do
vystavení objednávky.

Nabídka bude podána přes el. tržiště resp. el. aukce, požadované podklady (viz níže) budou
předloženy po výběru uchazeče v listinné formě. Vybraný uchazeč musí prokázat
kvalifikační předpoklady dokladem o oprávnění k podnikání – živnostenský list, koncesní
listina, včetně výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že vybraný uchazeč nepředloží
příslušné doklady, bude k realizaci zakázky vyzván uchazeč následující v pořadí.

Účastní-li se uchazeč zaměstnávající osoby podle § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, bude pro hodnocení jeho nabídky
zadavatelem rozhodná výše nabízené ceny snížená o 15 %. Tuto skutečnost je uchazeč



povinen v nabídce doložit. V případě, že bude uplatněno 15% snížení, dodavatel garantuje
možnost zápočtu náhradního plnění v celkové částce dodávky či služby.

Objednávka bude vystavena do 30-ti dnů ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč bere na vědomí, že tato objednávka podléhá povinnosti jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném znění. Uchazeč dále bere na vědomí, že tato objednávka nabývá účinnosti nejdříve
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li objednávka uveřejněna
ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato objednávka bude
uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

Uchazeč bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby
poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a
nemá námitek proti umístění případně uzavřené smlouvy na internetových stránkách
zadavatele.

Uchazeč dále uvede ve své nabídce alespoň 1 referenci týkající se zakázek kompletního
technického zajištění akcí obdobného charakteru za poslední 3 roky o finančním objemu
min. 400.000 Kč bez DPH.

Uchazeč bere na vědomí, že pokud v této zakázce se svou nabídkou uspěje, bude jeho
kompletní nabídka automaticky zveřejněna ve veřejné části modulů eAukce/eTržiště.

Uchazeč prohlašuje, že nic z této zakázky, resp. svojí nabídky nepovažuje za důvěrné ani
za obchodní tajemství.

V případě, že hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky
zadávající, příp. hodnotící komise, stanoví pořadí nabídek podle počtu získaných bodů v
součtu za všechny dílčí kritéria.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí
nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu a v případě shody i v tomto
kritériu, se budou posuzovat kritéria další v sestupném pořadí.

Pokud bude shoda ve všech  kritériích, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou
příslušní uchazeči vždy přizváni. Jestli budou nabídky hodnoceny pouze podle výše
nabídkové ceny a dojde k rovnosti ceny, rozhodne o pořadí nabídek los. K losování budou
uchazeči vždy přizváni.

V případě losování, musí zadávající z tohoto losování vytvořit záznam.
10. Platební podmínky:

Finanční částka, kterou nabídne vítězný dodavatel, bude vyplacena po kompletním zajištění
akce. Maximální možná částka hrazená zadavatelem bude 330 000 Kč (v této
částce bude zahrnuto i případné DPH).

Dodavateli bude poskytnuta záloha ve výši 30 % ceny zakázky nejpozději do 31. 5. 2023 a
doplatek bude uhrazen na základě konečné faktury po ukončení provozu letního kina.

 

11. Kontaktní osoba: Mgr. Marek Vöröš
Odbor kultury, sportu a volného času
Úřad městské části Praha 6
Bubenečská 184/1
Praha 6
E-mail: mvoros{zavináč}praha6{tečka}cz
Web: www.praha6.cz

Interní informace 
12. Oslovení dodavatelé: ::nezvoleno::
13. Nabídek:   0

Otázky & Odpovědi 
14. Otázky & Odpovědi: ::nezvoleno::

Chronologie 
15. Vyhlášení zakázky: 02.03.2023
16. Ukončení nabídek: 24.03.2023
17. Zveřejnění vítěze: 28.03.2023
18. Automatické prodloužení:   3 dny (při méně než třech nabídkách u zakázek nad 500 000,-Kč)

19. Nad 500 tis.: [-] zakázku vždy považovat za překračující 500.000,-Kč a tedy při nedostatku nabídek
vždy prodloužit
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