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1) Identifikace zadavatele 
 

Název: Klastr českých nábytkářů, družstvo 
Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených 

s funkcí předsedy Klastru českých nábytkářů, družstvo  
IČO: 27695077 
DIČ: CZ27695077 
OR Krajský soud v Brně oddíl Dr, vložka 4320 
Kontakt: Lucie Jurosz, e-mail: info@furniturecluster.cz 

 
 
2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele 

Předmětem plnění je dodávka služeb a realizace výstavní expozice na veletrhu 
WOOD-TEC 2013 v Brně (22-25. 10. 2013): 

1) designový návrh stánku 
2) grafické práce a vizualizace stánku, včetně úprav dle korektur zadavatele 
3) pronájem stánku (do prostor 040 v pavilonu F)– panely, stojany na propagační 
materiály (rozměry stánku, panelů včetně požadavků zadavatele na použité materiály viz. 
příloha č. 2 této zadávací dokumentace) 

4) povrchové úpravy stěn, podlah (a stropů) 
5) osvětlení stánku a rozvody elektřiny, případně vody v rámci stánku 
6) dekorace stánku 
7) reklamní panely KČN 
8) manipulace, balení panelů stánků před a po veletrhu 
9) doprava stánku od zhotovitele do areálu výstaviště 
10) montáž včetně úklidu a demontáž včetně úklidu stánku v areálu výstaviště BVV a.s. 
Brno 

11) protokolární předání stánku zadavateli před zahájením veletrhu 
12) doprava stánku po ukončení veletrhu k zhotoviteli 
13) provádění koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí zakázky 

 
Při plnění dodávky služeb a realizace výstavní expozice je nutno se striktně řídit dle 
požadavků poskytovatele výstavní plochy. Informace jsou obsaženy v dokumentech pod 
názvem „Všeobecné podmínky účasti“ a „Všeobecné technicko bezpečnostní předpisy“, 
které jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele výstavní plochy:  
http://www30.bvv.cz/i2000/bb-purs.nsf/WWW-
HP1T?ReadForm&DIALOG=Y&LANG=CZ&EVENT=071|2013&XPATH =C 
 
Zadavatel nepřijímá variabilní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného 
v ZD (nabídka bude následně nehodnotitelná). 
 
3) Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 600 000,- Kč bez DP  (slovy: šestsettisíckorun bez DPH) 
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4) Místo plnění zakázky 
Veletrhy Brno, a. s. 
Výstaviště 1, 647 00 Brno, Česká republika 
 
5) Předpokládaný termín zahájení plnění / realizace 
Termín zahájení realizace díla: po ukončení VŘ (předpoklad 9.10.2013) 
Termín dokončení projektové dokumentace 14.10.2013 
Termín zahájení montáže výstavní expozice před zahájením výstavy 20.10.2013 v 8.00 h. 
Termín dokončení montáže výstavní expozice před zahájením výstavy 21.10.2013 18.00 h. 
Termín zahájení a dokončení demontáže výstavní expozice po ukončení výstavy 
25.10.2013 – 17.00 – 24.00 h. a 26.10.2013 00.00 – 10.00 h. 
Termín dokončení díla 26.10.2013 
 
6) Prokázání kvalifikačních předpokladů 

 Uchazeč musí zajistit a přiložit ke své nabídce následující dokumenty: 

- výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence, do které je uchazeč zapsán, případně jiný 
oficiální doklad legalizující činnost organizace či subjektu, ze kterého vyplývá 
charakter činnost, zřizovatel a statutární zástupce 

 
- výpis z živnostenského rejstříku (oprávnění k podnikání) nebo oprávnění k jiné činnosti 

vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti uchazeče 
 

- čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není v likvidaci, a že v uplynulých 3 letech 
nebyl na majetek uchazeče vyhlášen konkurz ani nebyl konkurz zrušen po nedostatek 
majetku. Toto prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem 
uchazeče. 
 

- seznam úspěšně realizovaných zakázek za posledních 5 let – reference se prokazují 
čestným prohlášením uchazeče a minimální úroveň je 3 reference, kdy hodnoty 
jednotlivých referenčních zakázek musí být min. ½ předpokládané hodnoty zadávané 
zakázky (300 000,- Kč) 

- souhlas k spolupůsobení při finanční kontrole dle § 2 písmena e) zákona č. 320/ 2001 Sb. o 
finanční kontroly ve veřejné správě  

- pravost a stáří dokladů (§ 57 zákona zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů): Uchazeč předkládá doklady prokazující kvalifikaci 
v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění kvalifikačních 
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému 
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 

 
7) Obsah nabídky 

• Uchazeč v krycím listu nabídky (viz. příloha č. 1 ZD), který tvoří první list nabídky, 
uvede své identifikační údaje – obchodní firma nebo název, sídlo dle výpisu 
z obchodního rejstříku, adresu pro doručování korespondence, předmět podnikání, IČ, 
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DIČ, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, telefonické a faxové spojení, 
e-mailovou a webovou adresu a kontaktní osobu. 
 
Nabídku žádáme členit po položkách s uvedením ceny položky za každou část 
dodávky, kde na konci bude uvedená celková suma za celou dodávku. 
 
Návrh dodávky služeb a realizace výstavní expozice musí být v souladu 
s předepsaným zadáním. 
 
Nabídka musí obsahovat popis postupu činnosti realizace výstavní expozice a termíny 
realizace jednotlivých části plnění dodávky 
 
Nabídka musí obsahovat doklady prokazující splnění profesních a kvalifikačních 
předpokladů. 
 
V nabídce uchazeč uvede především všechny informace, na základě nichž bude 
zadavatel nabídku posuzovat – viz. bod 10 
 

8) Způsob zpracování nabídky 
Nabídka musí být předložená v písemné formě v českém jazyce, včetně všech příloh a 

dokumentů stanovených zadavatelem a to:  
• Jedno vyhotovení v listinné podobě – označené „ORIGINÁL“  
a zároveň naskenovaná kopie nabídky i s podpisy na nepřepisovatelném datovem nosiči 

(CD/DVD): • Jedno vyhotovení v elektronické podobě – označené „KOPIE“  
- Kopie nabídky bude sloužit zadavateli pro efektivní posouzení a hodnocení nabídek. V 

případě rozporů mezi jednotlivými vyhotoveními nabídky se považuje za rozhodný text 
originálního vyhotovení nabídky. V elektronické podobě nabídky, budou všechny dokumenty 
a části nabídky uloženy ve formátu pdf., návrh smlouvy bude poskytnut i ve formátu doc. 
nebo docx. . 

 
Pokud některý z požadovaných dokumentů nebo jejich kopií má uchazeč pouze v jiném, 

než českém jazyce, předloží v originále autorizovaný, úředně ověřený překlad tohoto 
dokumentu, popř. úředně ověřenou kopii autorizovaného překladu. 

 
 Nabídka v písemné a el. podobě bude doručená v jedné zalepené obálce s nápisem 

„NEOTEVÍRAT“  doporučenou poštou nebo osobně na adresu zadavatele. Tato obálka bude 
zřetelně označena nápisem „Výběrové řízení WOOD-TEC“    

 
Nabídka bude předložená v pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či 

výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek.  
Nabídka bude seřazena do tohoto členění: 

• První list nabídky bude tvořit vyplněný a podepsaný KRYCÍ LIST NABÍDKY (příloha 
č.1 zadávací dokumentace) 

• Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů 
• Podepsaný návrh smlouvy o dílo (vyplněná příloha č. 4 této zadávací dokumentace)  
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• Studie řešení výstavní plochy a stánku – Tato studie musí být zpracovaná v souladu s 
podmínkami uvedenými v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 

 
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
 
Nabídka, která nebude obsahovat náležitosti uvedené v této výzvě a zadávací dokumentaci 

bude vyřazená. Nabídka doručená po uvedeném termínu nebude zahrnutá do výběrového 
řízení. Podané nabídky zadavatel nevrací. 

 
9) Způsob zpracování nabídkové ceny 

 Nabídková cena musí být členěná po položkách dle jednotlivých částí zakázky, kde na 
konci bude uvedená celková suma za celou dodávku. 

 
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná.  

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění 
předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky v 
souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

 
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze 

zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací 
dokumentace. 

 

Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační 
vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.  

 
Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu za dodávku v českých korunách bez DPH, 

DPH a celková cena včetně DPH platného ke dni podání nabídky.   
 

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. 
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. 
Uvedená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, 
s výjimkou změny zákonných sazeb DPH.  
 

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle specifikace předmětu veřejné zakázky 
stanovené v ZD.  

 
V případě, že cena uvedená v nabídce (krycí list nabídky) bude v rozporu s cenou nebo 
dílčími cenami uvedenými v návrhu kupní smlouvy přiložené v nabídce, bude tato 
nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeč bude vyloučen.  
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V případě, že cena bude uvedena v nabídce vyšší než zadavatelem stanovená maximální 
cena, bude tato nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeč bude 
vyloučen.  

 
10) Posouzení a hodnocení nabídek 

Předložené nabídky budou posouzeny z hlediska splnění zákonných požadavků 
zadavatele, které jsou uvedeny v této ZD. Nabídky, které nesplní posuzované požadavky, 
budou vyřazeny. 

  

Hodnocení nabídek bude provedeno dle více kritérií samostatně pro každé kritérium 
zvlášť s tím, že důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou. Získané body 
v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna 
kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. 

Dílčí kritéria, dle kterých bude zadavatel posuzovat nabídky:  

1) Nabídková cena - Hodnotící komise bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez 
DPH, která je cenou konečnou. Celková nabídková cena bez DPH bude hodnocena 
podle její absolutní výše v korunách českých (CZK) způsobem uvedeným v odstavci 
Způsob hodnocení nabídek a hodnotících kritérií – způsob 1) 

2) Designový návrh stánku, grafické práce a vizualizace stánku - hodnotící komise bude 
posuzovat, vhodnost a kvalitu návrhu za účelem prezentace KČN. Hodnocení je 
popsáno v odstavci Způsob hodnocení nabídek a hodnotících kritérií – způsob2)  

 

 

 

 

 

 

Způsob hodnocení nabídek a hodnotících kritérií 

Hodnotící komise provede po otevření obálek s nabídkami posouzení úplnosti 
nabídek.  
Úplnost nabídek se bude posuzovat následujícím způsobem: 

1. Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: ANO – 
NE 

2. Nabídka obsahuje identifikaci uchazeče (krycí list nabídky): ANO – NE 
3. Nabídka obsahuje doklady o způsobilosti uchazeče dle podmínek výzvy (kvalifikační 

předpoklady uchazeče): ANO – NE 
4. Nabídka obsahuje podrobný popis postupu činnosti realizace a termíny realizace 

jednotlivých části plnění dodávky dle podmínek výzvy: ANO – NE 
 
Nabídky, které nesplnili kterýkoli z formálních požadavků, budou z dalšího hodnocení 
vyřazeny a nebudou tedy hodnoceny z hlediska věcného obsahu. 

Č. Hodnotící kritérium Váha v % 

1 Nabídková cena 50 

2 
 
Designový návrh stánku, grafické práce a vizualizace stánku 

 
50 
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U nabídek, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny z důvodu neúplnosti, provede 
hodnotící komise hodnocení pomocí hodnotících kritérií a to pomocí 2 způsobů hodnocení 
jednotlivých kritérií: 
- 1) Pro číselně vyjádřitelná subkritéria a kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 

maximální (minimální) hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, 
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější 
nabídky (poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce) pro každou 
jednotlivou hodnotu.  

- 2) Pro subkritéria a kritéria, která nelze číselně vyjádřit, sestaví hodnotící komise 
pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 
bodů a každé další takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího 
kritéria (viz kritéria posouzení – příloha zadávací dokumentace) ve vztahu 
k nejvhodnější nabídce pro každou jednotlivou hodnotu. Bodové hodnocení u 
jednotlivých subkritérií, která nelze číselně vyjádřit bude provedeno dle následující 
tabulky: 

  0 - 20 body Nabídka (vhodnost a kvalita návrhu) plní požadavky zadavatele za 
účelem prezentace KČN pouze v omezené míře. 

21 - 69 bodů Nabídka (vhodnost a kvalita návrhu) plní požadavky zadavatele za 
účelem prezentace KČN s více výhradami. 

70 - 89 bodů Nabídka (vhodnost a kvalita návrhu) plní požadavky zadavatele za 
účelem prezentace KČN v plném rozsahu s mírnou výhradou. 

90 - 100 bodů Nabídka (vhodnost a kvalita návrhu) plní požadavky zadavatele za 
účelem prezentace KČN v plném rozsahu.  

 
Kritéria posouzení pro: Designový návrh stánku, grafické práce a vizualizace stánku 

- pro zadavatele je nejvýhodnější řešení, které bude zohledňovat všechny požadavky 
stanovené pronajímatelem výstavní plochy, podmínky stanovené zadavatelem a nejlépe vyřeší 
technické, uživatelské a designové zpracování stanovené plochy a prostoru. 
 
Hodnotící komise bude hodnotit jednotlivé výše uvedené parametry u samostatných 
subkritérií tohoto dílčího kritéria a to: 
 
Technické řešení –návrh modularity stavebních částí stánku, možnosti variability řešení při 
dalších výstavách, skladebnosti jednotlivých prvků při manipulaci a uskladnění v době mezi 
jednotlivými výstavami 
 
Uživatelské řešení – návrh dispozičního řešení celé výstavní plochy a stánku. Zejména pak 
řešení návazností na prostor okolo výstavní plochy, dispoziční řešení stánku v závislosti na 
vystavované společné produkty KČN a na možnost průchodu co největšího počtu návštěvníků 
a jejich logických požadavků na vnímání prostoru s navrženými společnými produkty KČN. 
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Designové zpracování stanovené plochy a prostoru – zpracování materiálového, barevného 
a dekoračního řešení stánku a výstavní plochy.  
Zadavatel má zájem o kreativní řešení zaměřené na odbornou veřejnost. 
 
Kritérium č. 2 bude hodnoceno na základě přílohy č. 3 nabídky uchazeče - Studie řešení 
výstavní plochy a stánku 
 
Body získané z jednotlivých kritérií se sečtou a jako vítězná nabídka bude vyhlášena nabídka 
s nejvyšším počtem dosažených bodů. 

 
 

11) Lhůta a místo pro předkládání nabídky 
Lhůta pro předkládání nabídek: do 23. září 2013 do 10:00 hodin 
Adresa pro předkládání nabídek: Klastr českých nábytkářů, družstvo 
     Kozí 26/4, 602 00 Brno   

Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně 
doručeny v tištěné podobě na podatelnu v sídle zadavatele. Osobně, lze nabídku doručit pouze 
v PO, ST, PA v době od 10:00 do 12:00 h. 

Každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku. Odevzdání více než jedné nabídky 
či účast na více než jedné z podaných nabídek (např. jakožto člen sdružení uchazečů nebo 
jako subdodavatel) je nepřípustná a vede k vyřazení všech nabídek, jež uchazeč podal anebo 
na nichž se podílel. 

Nabídka podaná po termínu lhůty pro podání nabídek nebude zadavatelem hodnocena a 
bude zájemci vrácena. 

 
 

12) Obchodní podmínky 
 Návrh smlouvy vymezující obchodní a platební podmínky a budoucí rámec smluvního 
vztahu je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 4. Uchazeči vyplní 
do návrhu smlouvy chybějící údaje. Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný, uchazeč není 
oprávněn v návrhu smlouvy měnit nebo přidat jakýkoliv údaj či ustanovení mimo značených 
částí. 
 
Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném 
rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu smlouvy k doplnění jsou 
označeny). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto 
skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních 
stran) návrhu smlouvy.  
 
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či 
za uchazeče nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, plná moc 
pak musí být součástí nabídky v prosté kopii. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, 
bude nabídka považována za neúplnou. 
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Cenu díla v průběhu její realizace je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu 
realizace prací ke změnám sazeb DPH majících vliv na cenu veřejné zakázky. O tomto jsou 
smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. 
 
13) Místo a doba otevírání obálek  
 Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 23.9.2013 v 10:00 hod v sídle zadavatele.  
 
 Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali 
nabídku, mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní nejvýše jeden 
zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči dokladem totožnosti a vizitkou, případně plnou 
mocí.  
Při otevírání obálek bude kontrolováno, zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku a 
zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou. Komise přítomným uchazečům sdělí 
rovněž informaci o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně 
vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím. 
 
14) Ostatní podmínky 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec 
požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. 
 Návrh řešení, dodávka předmětu plnění a jeho realizace musí být v rozsahu dle Zadávací 
dokumentace. Uchazeč musí splňovat veškeré požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci. 
  
 Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat vybrané uchazeče k osobní presentaci předložené 
nabídky. 
 
 Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení a to v případě: 

• nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,  
• byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci,   

• vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo 
neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, 

 
 Dále si zadavatel vyhrazuje právo: 

• na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zakázky, 
• na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech – po vzájemné dohodě s 

uchazečem, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky nebo nabídky 
uchazeče; 

• před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a údaje 
deklarované uchazečem v nabídce; 

• nevracet uchazečům podané nabídky. 
 

 Zadavatel si vyhrazuje právo, že pokud dojde v průběhu řešení celého projektu 
k nutnosti upravit harmonogram realizace jednotlivých činností nebo k nutnosti některé 
činnosti zrušit, obměnit nebo naopak přidat, případně upravit dodací a platební podmínky, je 
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vítězný dodavatel povinen tento požadavek respektovat a upravit odpovídajícím způsobem 
cenu za realizaci těchto činností. 
 

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný 
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani 

veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 
Sb. o veřejných zakázkách. 
 
 
15) Dodatečné informace  

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-
mail, pošta) kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek na kontaktní osobu zadavatele. 
Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena 
nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou 
odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle § 49 
odst. 1 zákona. 
 
 
Přílohy zadávací dokumentace:  
č.1 Krycí list nabídky. 
č.2 Specifikace stánku 
č.3  Podmínky pro zpracování Studie řešení výstavní plochy a stánku 
č.4  Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo 
 
(zadavatel vydává Zadávací dokumentaci a její přílohy v elektronické podobě) 
 
 
 
21.8.2013 
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Příloha č. 1: Krycí list nabídky  
 

1. Název veřejné zakázky:  
Dodávka služeb a realizace výstavní expozice na veletrhu WOOD-TEC 
2013 v Brně (22-25. 10. 2013) 

2.  Identifikační údaje uchazeče 

Uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky. 

POLOŽKA ÚDAJE VYPLNĚNÉ UCHAZEČEM 

Obchodní firma nebo název  

Sídlo – adresa  

Adresa pro doručování korespondence 
(pokud se liší od sídla) 

 

Předmět podnikání uchazeče  

Jméno osoby oprávněné jednat za uchazeče  

Identifikační číslo  

Daňové identifikační číslo  

Telefon, fax  

e-mail, www  

Kontaktní osoba  

1. Nabídka – jednotkové ceny 

Uchazeč uvede níže požadované jednotkové ceny. Kalkulace ceny za skutečný objem plnění uchazeče 
bude prováděna na základě těchto jednotkových cen. 

Pořadové 
číslo 

položky 
Název položky 

Nabízené ceny za jednotlivé položky 
Cena bez DPH 

v Kč 
DPH v Kč 

Cena včetně DPH v 
Kč 

1 Designový návrh stánku - zpracování detailů 
jednotlivých částí výstavní expozice včetně 
korektur zadavatele (zpracování grafické i 
počítačové vizualizace) 

   

2 Zpracování kompletní projektové 
dokumentace stánku včetně technických 
zařízení (voda, elektro) 

   

3 Pronájem stánku (panely, dveře, stojany na 
propagační materiály včetně případného 
pronájmu výstavářského systému) 

   

4 Povrchové úpravy stěn, podlah (a stropů) dle 
předloženého návrhu uchazeče 

   

5 Osvětlení stánku, rozvody elektřiny a vody v    
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rámci stánku 
6 Montáž fyzických vzorků výrobkového 

portfolia 
   

7 Dekorace stánku (např. květinová výzdoba)    
8 Pronájem mobiliáře (např. multimediální 

audiovizuální systém, lednice) 
   

9 Výroba a montáž velkoplošných reklamních 
panelů KČN 

   

10 
 

Balení stánku před dopravou tam i zpět a 
manipulace 

   

11 Doprava stánku na výstaviště a z výstaviště k 
zhotoviteli 

   

12 Montáž a demontáž stánku na výstavišti     
     

CENA CELKEM:  

Veškeré nabídkové ceny jsou do ukončení výběru konečné a nelze je v průběhu vybírání 
měnit. 

2. Nabídka – termíny 

Uchazeč doplní možné realizovatelné termíny. 

Pořadové 
číslo 

položky 
Název položka Termín realizace 

1 Designový návrh stánku - zpracování detailů jednotlivých částí 
výstavní expozice včetně korektur zadavatele (zpracování 
grafické i počítačové vizualizace) 

 

2 Zpracování kompletní projektové dokumentace stánku včetně 
technických zařízení (voda, elektro) 

 

3 Pronájem stánku (panely, dveře, stojany na propagační 
materiály včetně případného pronájmu výstavářského systému) 

 

4 Povrchové úpravy stěn, podlah (a stropů) dle předloženého 
návrhu uchazeče 

 

5 Osvětlení stánku, rozvody elektřiny a vody v rámci stánku  

6 Montáž fyzických vzorků výrobkového portfolia  

7 Dekorace stánku (např. květinová výzdoba)  

8 Pronájem mobiliáře (např. multimediální audiovizuální systém, 
lednice) 

 

9 Výroba a montáž velkoplošných reklamních panelů KČN  

10 Balení stánku před dopravou tam i zpět a manipulace  

11 Doprava stánku na výstaviště a z výstaviště k zhotoviteli   

12 Montáž a demontáž stánku na výstavišti   
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Oprávněná osoba za uchazeče jednat:  
 
 
Titul, jméno, příjmení: …………………………………………………….…..  
 
 
 
Funkce: ………………………………………………………...  
 
 
 
 
Datum: …………………………………….. 
 
 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby a razítko: ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

I N V E S T I C E  D O  V A Š Í  B U D O U C N O S T I  

13/19 

 

 
Příloha č. 2:  Specifikace stánku  
 
Identifikace: Stánek 040 pavilon F, Klastr českých nábytkářů 
Rozměry stánku: půdorys 40m2, U-tvar, délka=10m, hloubka=4m, (delší strana  

       otevřena) 
         Stanek může být navržen z ½ zastavěné plochy jako patrový  

       (celková rozloha stánku 40m2 přízemí, 20m2 1.patro). 
Prezentace pro: 

o prezentace Klastr českých nábytkářů, družstvo s důrazem na: 
� prezentace Klastru českých nábytkářů všeobecně 
� důraz na oborovou sekci Klastru českých nábytkářů „Komponenty pro 

nábytkářský průmysl“, která je uvedena na internetové stránce: 
http://www.furniturecluster.cz/atlenova-kasn/ 

• zdůraznění představitele člena klastru typu: „výrobce“, včetně 
fyzické prezentace výrobkového portfolia 

• zdůraznění člena klastru typu: „obchodní firma“, včetně prezentace 
obchodního portfolia 

 

Při plnění dodávky služeb a realizace výstavní expozice je nutno se striktně řídit 
dle požadavků poskytovatele výstavní plochy. Informace jsou obsaženy v dokumentech 
pod názvem „Všeobecné podmínky účasti“ a „Všeobecné technicko bezpečnostní 
předpisy“, které jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele výstavní 
plochy:   
http://www30.bvv.cz/i2000/bb-purs.nsf/WWW-HP1T?ReadForm&DIALOG=Y&LANG=CZ&EVENT=071|2013&XPATH=C  
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Příloha 3: Podmínky pro zpracování studie 
 
Studie řešení výstavní plochy a stánku 
 
Tato studie musí tvořit přílohu č. 3 nabídky uchazeče a musí být zpracována v souladu s níže 
uvedenými podmínkami zadavatele: 
 
Studie musí zohledňovat všechny požadavky stanovené pronajímatelem výstavní plochy, 
podmínky stanovené zadavatelem a co nejlépe řešit technické, uživatelské a designové 
zpracování stanovené plochy a prostoru. 
 
Studie musí být členěna do těchto samostatných částí: 
Technické řešení –návrh modularity stavebních částí stánku, možnosti variability řešení při 
dalších výstavách, skladebnosti jednotlivých prvků při manipulaci a uskladnění v době mezi 
jednotlivými výstavami 
 
Uživatelské řešení – návrh dispozičního řešení celé výstavní plochy a stánku. Zejména pak 
řešení návazností na prostor okolo výstavní plochy, dispoziční řešení stánku v závislosti na 
vystavované společné produkty KČN a na možnost průchodu co největšího počtu návštěvníků 
a jejich logických požadavků na vnímání prostoru s navrženými společnými produkty KČN. 
 
Designové zpracování stanovené plochy a prostoru – zpracování materiálového, barevného 
a dekoračního řešení stánku a výstavní plochy. Zadavatel má zájem o kreativní řešení 
zaměřené na odbornou veřejnost. 
 
 
Zadavatel stanovuje tyto bližší podmínky pro zpracování studie 
− Studie musí obsahovat grafické zpracování dispozičního uspořádání výstavní plochy a 
stánku. 
− Studie musí respektovat rozměry a barevné řešení společných produktů KČN určených pro 
tuto výstavu. 
− Součástí navrženého prostoru musí být uzamykatelná přípravna občerstvení a materiálů. 
− Studie musí řešit el. Instalaci zejména osvětlení. 
− Studie musí řešit poutač, vývěsní štít a mobilní poutače. 
− Studie musí řešit barevné provedení expozice (odstíny musí být specifikovány v řadě RAL). 
− Studie musí odpovídat nabídce uvedené v položkové specifikaci. 
− Studie musí být v měřítku a opatřena kótami. 
− Součástí studie musí být i základní vizualizace navrženého stánku. 
− Studie musí být v nabídce předložena i elektronicky. 
− Studie musí obsahovat popisnou část a to zejména z hlediska popisu uživatelského hlediska. 
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Příloha č. 4: Smlouva o dílo 
 

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást 
nabídky na realizaci zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek nemůže uchazeč při 
zpracování návrhu smlouvy měnit, doplnit je může pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních 
podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace.  

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená na základě ust. § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
1. Klastr českých nábytkářů, družstvo 
      se sídlem      Kozí 26/4, 602 00 Brno  

zastoupené   Ing. Radek Brychta 
IČ:     27695077 
DIČ:    CZ27695077 
Č. účtu:    2057399349/0800 
(dále jen „objednatel“) 
 

2.    
      se sídlem                                 

zastoupený    
IČ:  
DOČ:      
Č. účtu:  

(dále jen „zhotovitel“) 

Pokyn pro uchazeče: při zpracování návrhu na uzavření smlouvy, jako součásti nabídky na veřejnou 
zakázku „Dodávka služeb a realizace výstavní expozice na veletrhu WOOD-TEC 2013 v Brně (22-25. 10. 2013)“ 
doplní uchazeč pouze ty údaje, které se vztahují k charakteru jeho právní formy, ostatní varianty specifikace 
právní formy nebudou v nabídce obsaženy.  

 
Čl. 2 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele dodá služby a realizuje 
výstavní expozici na veletrhu WOOD-TEC 2013 v Brně (22-25.10.2013) 

1. designový návrh stánku 
2. grafické práce a vizualizace stánku, včetně úprav dle korektur zadavatele 
3. pronájem stánku (do prostor 040 v pavilonu F)– panely, stojany na propagační 

materiály (rozměry stánku, panelů včetně požadavků zadavatele na použité materiály 
viz. příloha č. 2 této zadávací dokumentace) 

4. povrchové úpravy stěn, podlah (a stropů) 
5. osvětlení stánku a rozvody elektřiny, případně vody v rámci stánku 
6. dekorace stánku 
7. reklamní panely KČN 
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8. manipulace, balení panelů stánků před a po veletrhu 
9. doprava stánku od zhotovitele do areálu výstaviště 
10. montáž včetně úklidu a demontáž včetně úklidu stánku v areálu výstaviště BVV a.s. 

Brno 
11. protokolární předání stánku zadavateli před zahájením veletrhu 
12. doprava stánku po ukončení veletrhu k zhotovitelovi 
13. provádění koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí zakázky 

 
dle nabídky ze dne:            (příloha smlouvy), a to za podmínek v této smlouvě dohodnutých.  
 
2. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas provedeného díla a k zaplacení ceny díla za 
podmínek dále uvedených. 
 

Čl. 3 
Čas a místo plnění 

1.   Zhotovitel se zavazuje dodat celé dílo v rozsahu uvedeném v čl. 2 smlouvy do data:                                                      
do………………… objednateli, na místo realizace veletrhu: Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 
1, 647 00 Brno, Česká republika a dokončit dílo do 26.10.2013 dle čl. 2 smlouvy. 
 
2. Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla na místě realizace 

veletrhu a demontáží stánku a odvozem stánku k zhotoviteli. 
 

Čl. 4 
Cena za dílo, platební a fakturační podmínky 

1. Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších změn a doplnění, činí:………………… ,- Kč bez DPH. Cena za dílo je 
sjednána jako cena nejvýše přípustná.  
 
2. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje objednateli také daň z přidané 
hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného 
zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH. 
 
3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zisk 
zhotovitele, daň z přidané hodnoty, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a amortizaci věcí 
potřebných k provedení díla, které si zhotovitel opatří na vlastní náklady. 
 
4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít 
náležitosti účetního daňového dokladu. 

 

5. Cenu za zhotovení díla je splatná do 30 dní na základě faktury doručené na adresu 
objednatele nejpozději do 15 dnů od plnění předmětu smlouvy. 

 

6. Fakturační adresa je: Klastr českých nábytkářů, družstvo Kozí 26/4, 602 00 Brno, 
IČ: 27695077, DIČ: CZ27695077 
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Čl. 5 
Další ujednání 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli součinnost 
potřebnou k provedení díla. 

 
2. Zhotovitel je povinen veškerou dokumentaci vztahující se k předmětnému dílu archivovat 

po dobu 10 let ode dne provedení díla. 
 
3. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy doložit ověřené kopie pojistné smlouvy 

nebo jiného odpovídajícího dokladu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu  
způsobenou dodavatelem třetí osobě. Minimální výše pojistné částky pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (dále jen „pojistné“) se 
požaduje 2 000 000,- Kč. 

 
Čl. 6 

Platnost smlouvy 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 
 

Čl. 7 
Smluvní závazek 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas k spolupůsobení při finanční kontrole dle 
    § 2 písmena e) zákona č. 320/ 2001 Sb. o finanční kontroly ve veřejné správě. 

 
Čl. 8 

Závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, který je 

dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto smlouvou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní 
strany uzavírají tuto smlouvu na základě své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují 
zástupci smluvních stran své podpisy  

 
2. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z níž jedno obdrží kupující, jedno 

podávající, jedno CzechInvest a jedno Ministerství obchodu a průmyslu. 
 
V…………….dne…………. 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
                  
 
……………………………..…….........   ……………………………........               

Ing. Radek Brychta 
na základě zmocnění výkonu práv a povinností                                                        
          spojených s funkci předsedy                                                                    
       Klastru českých nábytkářů, družstvo 
 
Přílohy: 1. nabídka firmy „ …………….“ ze dne…………….  


