
POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
Zajištění obsluhy a občerstvení Po premiérách a dalších akcích NdB (1.9. 2022 do 30.6. 2023)

ZADAVATEL

Národní divadlo Brno. příspěvková organizace
Dvořákova 11,65770 Brno
iČ: 00094820 DIČ: 00094820
bankovní spojení: UniCredit Bank 21101 26623/2700
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 a občerstvení Po premiérách a dalších akcích NdB (1.9. 2022 do 30.6. 2023)

II. Předmět, specifikace poptávkového řízení

1. Zajištění obsluhy během společenských setkání u číše vína po premiérách. případně
dalších akcích NdB, a to v termínu od 1.9. 2022 do 30.6. 2023. Konkrétní data
společenských setkání, název představení (akce), místo konání a počet hostů uvádí tabulka,
viz Příloha 1.

. Zadavatel má k dispozici vlastní nápoje od partnerských 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 Příloha 1. V měsících
květen a červen 2023 může akce v případě příznivé předpovědi počasí proběhnout i na terase
Janáčkova divadla.

2. Zajištění občerstvení a nápojů po akcích NdB, konkrétně akcích souvisejících
s programem Festival Janáček 2022, místo konání a počet hostů uvádí tabulka, viz Příloha 2.

. Zadavatel poptává zajištění občerstvení dle počtu osob na akci, viz Příloha 2, ideálně
roznášené občerstvení v kombinaci s podáváním na stolech.

. Zadavatel nemá k dispozici — na akce dle tabulky v Příloze 2 - vlastní nápoje od partnerských
firem, proto poptává zajištění piva, vína i kohoutkové vody. Pivo a víno je vhodné a
žádoucí poptávat od partnerských firem NdB pro víno a pivo. Navíc je potřeba pro podávání
nápojů 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 převážně v Janáčkově divadle, ale také v Divadle na Orlí a ve Vile
Tugendhat, viz Příloha 2.

. Pro zajištění občerstvení zadavatel požaduje nabídku více druhů menu:
a. Klasické menu, tj. kanapky roznášené na mísách.
b. Studené pokrmy, tj. mini variace špízů, více druhů.
c. Obložené mísy uzeninové, sýrové, zeleninové včetně pečiva.

Provozní požadavky na oba typy akcí NdB:
- zajištění kompletního inventáře potřebného pro podávání výše uvedených nápoiů

včetně odvozu použitého inventáře bez možnosti využití zázemí divadelních bufetů
(zejména elektrických spotřebičů a přívodů vody)

- respektování veškerých ustanovení na úseku BOZP, PO a vstupního režimu do objektů
NdB včetně vynášení inventáře do 1. patra Janáčkova divadla ii. patra Mahenova divadla
bez použití výtahu, v Divadle Reduta se společenská setkání konají v přízemí.

- úklid a likvidace odpadu vzniklého při zajišťování rozlévání nápojů.

Ill. Doba plnění
1.9. 2022 do 30.6. 2023 (přesná data viz Přílohy 1 a 2)

IV. Nabídková cena
Nabídková cena za poskytované služby včetně poskytnutého zařízení a včetně dodaného zboží (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 v Příloze, 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 vněm zapsán, či výpis zjiné 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
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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 bud‘ písemně, a to buď poštou či osobně v uzavřené obálce na sekretariát
ředitele, na adresu:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11,65770 Brno

nebo elektronicky na email info@ndbrno.cz, do předmětu VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ AKCE NDB, sezona
2022/23,

a to v termínu do 7.7. 2022 do 14 hod.

Obálka bude případně označena nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ AKCE NDB, sezona 2022/23 —

NEOTVÍRAT“ s adresou sídla a místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

Vlil. Další podmínky zadavatele
1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
3. Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i Po uzavření poptávkového řízení a výběru

nejvhodnějšího zpracovatele zakázky.
5. Zadavatel stanovuje maximální cenu celkové zakázky ve výši 870.000. - Kč bez DPH.
6. Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.
7. Účastník zadávacího řízení není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním

splatné peněžité pohledávky.
8. Účastník zadávacího řízení předloží doklad o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího

řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.
9. Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
10. Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem

č.1 34/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
11. V případě, že realizace akcí (viz Přílohal a Příloha 2):

a. bude změněna na základě rozpočtových omezení zadavatele — vyhrazuje si zadavatel
právo poptávat občerstvení a obsluhu v menším rozsahu, než uvádí aktuálně Příloha
1 a 2.

b. bude z důvodu protiepidemických opatření přeložena na náhradní termíny,
prodlužuje se doba platnosti této smlouvy do termínů skutečných konání akcí. Pokud
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nebudou smluvní strany schopny dodržet vzájemné závazky ze Smlouvy a představení
by tak byla zrušena z důvodu nepředvídatelné šířící se nákazy koronaviru, pandemie
a navazující vyhlášených protiepidemických opatření, jež mají charakter vyšší moci,
dává tato skutečnost oběma stranám právo, Po včasném, průkazném vyrozumění od
smlouvy odstoupit nebo změnit její podmínky, a to bez jakýchkoliv nároků na finanční
úhradu škody. Smlouva tak zaniká s účinností ode dne doručení projevu vůle od
dohody odstoupit druhé smluvní straně.

IX. Osoba zajišťující veřejnou zakázku včetně kontaktů
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., fundraising NdB, 777 556 857, skarabelova@ndbrno.cz

X. Místo, datum

V Brně dne 20. 06. 2022
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Přílohal : Seznam akcí pro obsluhu během společenských setkání u číše vína NdB pro sezónu 2022/23

Datum Čas Akce Místo Počet hostů Popis akce/kdo platí

1 23.092022 1.9:00 BOLERO - premiéra JD 300 balet
2 07.10.2022 19:00 ZLATÝ DRAK — premiéra MD 200 činohra
3 14.10.2022 19:00 NA DNĚ - premiéra DR 150 činohra
4 02.11.2022 19:00 Z MRTVÉHO DOMU - premiéra JD 300 MFJB
5 02.12.2022 19:00 NEKLAN — premiéra MD 200 činohra
6 09.12.2022 19:00 STARÝ DOBRÝ NOVÝ (OLDŘICH) — premiéra DR 150 činohra
7 03.02.2023 19:00 VESELÁ VDOVA- premiéra JD 300 opera
8 17.02.2023 19:00 FEMINISTA— premiéra DR 150 činohra
9 24.02.2023 19:00 ČEKÁNÍ NA GODOTA — premiéra MD 200 činohra
10 05.04.2023 19:00 FALSTAFF—premiéra JD 300 opera
ii 21.04.2023 19:00 ANATOL - premiéra DR 150 činohra
12 28.04.2023 19:00 BEZ ROUCHA— premiéra MD 200 činohra

13 05.05.2023 19:00 BALANCHINE — premiéra JD 300 balet
14 09.06.2023 19.00 HODINOVÝ HOTELIÉR - premiéra DR 150 činohra
15 17.06.2023 19.00 SALOME - premiéra JD 300 opera
16 23.06.2023 19.00 LHÁŘ - premiéra MD 200 činohra
Další akce NdB
17 X.22 Setkání vedení a mkt s expaty (Foreigners) 200 NcIB
18 VI.23 Setkání partnerů a dárců 200 NdB
19 02.11.2022 19:00 Z MRTVÉHO DOMU - premiéra - Slavnostní zahájení festivalu JD 400 MFJB
20 20.11.2022 19:00 Plameny-SlavnostnízakončenífestivalU JD 400 MFJB

Vysvětlivky: MD Mahenovo divadlo
JD Janáčkovo divadlo
DR Divadlo Reduta





Příloha 2: Seznam akcí festivalu Janáček Brno 22_číše vína_raut (2.-20.11-2022)

Datum Čas Akce Místo Počet hostů Popis akce
1 02.11.2022 19:00 Z MRTVÉHO DOMU - premiéra - Slavnostní zahájení festival JD 400 raut
3 09.11.2022 19:00 KÁŤA KABANOVÁ - ND PRAHA - HOSTOVÁNÍ JD 300 raut ± nápoje
4 10.11.2022 19:00 KOMORNÍOPERAJAMU DnO 100 kanapky+nápoje
6 12.11.2022 15:00 A 19:00 RECITÁL KAHÁNEK JAMNĺK VT 50 + 50 nápoje ± welcome drink
7 13.11.2022 19:00 KÁŤA KABANOVÁ - ŽENEVSKÁ OPERA - HOSTOVÁNÍ JD 300 raut + nápoje
10 18.11.2022 19:00 VĚC MAKROPU LOS - Wells - HOSTOVÁNÍ JD 300 raut+ nápoje
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Plameny - Slavnostní zakončení festivalu

Vysvětlivky: JD
VT
DnO

Janáčkovo divadlo
Vila Tugendhat
Divadlo na Orlí

11 20.11.2022 19:00

13

14

15

16

JD 400 raut




