POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Zajištění obsluhy na akcích NdB od 1.1. do 30.6. 2022

ZADAVATEL
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70 Brno
IČ: 00094820 DIČ: 00094820
bankovní spojení: UniCredit Bank 2110126623/2700
Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30
telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

Zadání
I. Název poptávkového řízení
Zajištění obsluhy na akcích NdB od 1.1. do 30.6. 2022
II. Předmět, specifikace poptávkového řízení
•

Zajištění obsluhy pro Společenská setkání u číše vína na premiérách a akcích NdB během
jara 2022 – konkrétní data společenských setkání, název představení, místo konání a počet
hostů uvádí tabulka, viz Tabulka 1 v Příloze.

•

Zadavatel má k dispozici vlastní nápoje od partnerský firem:
o víno
o pivo

•

Pro podávání těchto nápojů je potřeba v rámci dodání služby zajistit:
o sklo na nápoje (kromě sklenic na víno)
o výčepní zařízení
o chlazení nápojů
o rozlévání těchto nápojů
o džbány na vodu (kouhoutkovou).

•

Akce se budou konat ve všech třech divadelních budovách NdB, viz Tabulka 1. V měsících
květen a červen může akce v případě příznivé předpovědi počasí proběhnout i na terase
Janáčkova divadla.

•

Provozní požadavky NdB:
- zajištění kompletního inventáře potřebného pro podávání výše uvedených nápojů
včetně odvozu použitého inventáře bez možnosti využití zázemí divadelních bufetů
(zejména elektrických spotřebičů a přívodů vody)

1

-

-

respektování veškerých ustanovení na úseku BOZP, PO a vstupního režimu do objektů
NdB včetně vynášení inventáře do 1. patra Janáčkova divadla i 1. patra Mahenova divadla
bez použití výtahu, v Divadle Reduta se společenské setkání koná v přízemí.
likvidace odpadu vzniklého při zajišťování rozlévání nápojů.

III. Doba plnění
leden 2022–červen 2022 (přesná data viz Tabulka 1 v Příloze)
IV. Nabídková cena
Nabídková cena za poskytované služby (tj. celková cena za celou dobu plnění) bude zpracována jako
cena maximální za provedení úplné zakázky včetně dopravy pracovníků do místa určení. Celková
nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH (pokud je
uchazeč plátcem DPH).
Zadavatel musí uvést ceny samostatně dle rozsahu akcí dle Tabulky 1, a následně stanovit součtem i
cenu celkovou.
V. Podmínky účasti v zadávacím řízení
Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění
těchto podmínek (předložení dokladů):
1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky
nesmí být doklad starší 3 měsíců.
2. Účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných cateringových
služeb, realizovaných uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich charakteru – konkrétní
specifikace rozsahu, druhu, rozpočtu a doby plnění služeb dodaných zájemcem.
3. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího
řízení, kteří v minulosti zadavateli neposkytli služby v požadovaném termínu či kvalitě.
VI. Kritéria hodnocení nabídky
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou
cenu bez DPH.
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude mít nejnižší
cenu bez DPH.
VII. Doručování nabídek (termín, místo)
Nabídky se podávají buď písemně, a to buď poštou či osobně v uzavřené obálce na sekretariát
ředitele, na adresu:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70 Brno
nebo elektronicky na email info@ndbrno.cz, do předmětu VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SETKÁNÍ U ČÍŠE
VÍNA jaro 2022,
a to v termínu do 8. 12. 2021 do 14 hod.
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