TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú.
(dále jen TC HK) vyhlašuje
poptávkové řízení na provozovatele občerstvení
Název zakázky:
Datum vyhlášení
zakázky:
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná
jednat jménem
zadavatele:
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:

Poptávkové řízení na provozovatele občerstvení v prostorách TC HK
23. 1. 2019
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z. ú.
Piletická 486/19 – letiště, 503 41 Hradec Králové
Ing. Ondřej Zezulák, statutární zástupce společnosti
e-mail: ondrej.zezulak@tchk.cz
tel.: +420 495 077 111
27493784
CZ27493784
Bc. Aneta Váňová
e-mail: aneta.vanova@tchk.cz
tel.: +420 495 077 111

Popis zakázky
Lhůta pro podávání
nabídek:

Žádosti, popř. nabídky je možné přijímat okamžitě po vyhlášení zadávacího řízení.
Dodatečné informace budou poskytovány do konce lhůty pro podání nabídek, a to
elektronicky na e-mailu: aneta.vanova@tchk.cz
Ukončení příjmu nabídek bude: 22. 2. 2019
Prohlídka místa plnění bude umožněna po předchozí dohodě v termínech:
5. 2. a 6. 2. vždy od 14 do 15 hodin.

Místa dodání/převzetí
nabídky:

Nabídka může být doručena v písemné podobě na adresu TC HK nebo elektronicky na
email: aneta.vanova@tchk.cz
Uchazeč může zaslat svou nabídku na adresu:
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
Piletická 486/19
530 41, Hradec Králové
Osobní doručení nabídky je možné po celou dobu lhůty pro podání nabídek každý pracovní
den v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin; poslední den lhůty (22. 2. 2019) do 12:00 hodin,
a to v sídle zadavatele.
Rozhodující je datum doručení, nikoliv odeslání.
Obálka bude opatřena nápisem „NEOTVÍRAT – Poptávkové řízení na provozovatele
občerstvení TC HK.“
Otevírání obálek bude: 22. 2. 2019 ve 14:00 hod.
Všechny nabídky, které splní kvalifikační předpoklady, budou vyhodnoceny pověřenou
osobou. Do 23. 2. 2019 budou všichni uchazeči vyrozuměni o výsledku výběrového řízení emailem.
Přílohou výzvy je:
Vzor krycího listu nabídky
Čestné prohlášení dodavatele
Týdenní menu (provozovatel nabídne cenu)
Fotodokumentace

Popis předmětu
zakázky:

Typ zakázky:

Délka nájemní smlouvy:

Popis současného stavu:
Provozovatel zajistí občerstvení pro klienty TC HK. V budově TC HK pracuje cca 70-90 lidí.
Nemalá část je odkázána na stravování v TC HK (snídaně, svačiny a obědy; cca 50
obědů/den),
a to z důvodu polohy TC HK v okrajové části Hradce Králové (letiště Hradec Králové).
Na letišti sídlí i další firmy (DSA, TL Elektronik, atd.), které navštěvují provoz občerstvení v
TC HK.
Je zde také možnost zajištění cateringu pro klienty, kteří v prostorách TC HK realizují své
akce.
V příloze této dokumentace naleznete i fotografie nabízených prostor.
Popis prostor k pronájmu:
TC HK vypisuje výběrové řízení na provozovatele kantýny o celkové výměře 33,66 m2.
Kantýna je vybavena chladicími pulty, ledničkami, digestoří, myčkou nádobí, pracovními
plochami a úložnými prostory.
Nákup ostatního potřebného vybavení je v kompetenci vybraného provozovatele.
Jídelní stoly a židle pro potřeby strávníků jsou umístěny ve foyeru budovy TC HK
v bezprostřední blízkosti provozu.
Z hygienických důvodů není možné v prostorách TC HK vařit teplá jídla.
Provozovatel si musí zajistit dovoz studených polotovarů (ohřev na místě) nebo dovoz
teplých jídel (nutnost ze strany provozovatele zakoupit várnice, které udrží jídlo po delší
dobu teplé).
Provozovatel by měl nabídnout k obědu výběr alespoň ze 3 jídel včetně polévky.
Jedno jídlo by mělo splňovat pravidla zdravé výživy.
V současné době jsou náklady na provoz kantýny:
služby a energie v rozmezí 1.800 až 2.500 Kč bez DPH/ měsíčně + nájemné
(hodnoticím kritériem výběrového řízení).
Výše nájmu nabídnutá zájemcem je součástí hodnoticích kritérií (formou soutěže),
kdy budou upřednostňovány vyšší nabídky.
Provozovatel se smluvně zaručí za hostinskou činnost pro pronajímatele TC HK bez nároků
na
finanční náhradu.
Nejedná se o zadávací řízení podle Zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. ve znění
pozdějších změn (dále jen Zákona).
2 roky (3 měsíce výpovědní doba), předpokládané uzavření smlouvy od 1. 3. 2019

Hodnocení podaných nabídek
Hodnoticí kritéria:

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií:
Kritérium č. 1 – Výše nájmu na poskytnuté prostory. Nabízenou cenu prosím uvádějte bez
DPH. Nejnižší nabízená cena je 1800 Kč bez DPH/měsíčně. Budou upřednostňovány vyšší
nabídky. Nabídková cena bude uvedena v Kč na krycím listu nabídky.
Váha kritéria 40 %
Kritérium č. 2 – Průvodní dopis s následujícími informacemi:
zkušenosti z dosavadní činnosti v oblasti hromadného stravování
koncepce způsobu a možností zajištění občerstvení v TC HK
seznam poskytovaných služeb (zejména počet teplých obědů se specifikací původu,
svačinový sortiment, doplňkový sortiment)
délku otevírací doby (min. od 7:30 do 15 hodin v pracovních dnech)
výše počáteční investice, bude-li nějaká

V druhé části uchazeč zpracuje cenovou kalkulaci týdenního obědového menu (viz
příloha). Hodnocena bude zejména pestrost nabídky, cenová dostupnost, doplňková
nabídka k obědům.
Maximální rozsah průvodního dopisu 3 x A4. Uchazeč může nabídnout návštěvu stávajícího
provozu za účelem zjištění úrovně poskytovaných služeb.
Uchazeč musí splnit všechny podmínky provozu kladené hygienickými předpisy vč. HCCP,
toto uvede formou prohlášení do průvodního dopisu, vč. popisu přepravy hotových jídel či
polotovarů obědů do budovy TC HK.
Váha kritéria 60 %
Hodnoticí systém:

Požadavky na prokázání
splnění základní a
profesní kvalifikace
dodavatele na základě
zadávací dokumentace:

Kritérium č. 1: nejlepší nabídka je ohodnocena nejvíce body.
Kritérium č. 2: bodové hodnocení udělované komisí složenou z osob v týmu TC HK
Výběrové řízení vyhrává uchazeč, jehož celková nabídka je ohodnocena nejlépe (tzn.
největším počtem bodů).
Pro hodnocení cenové nabídky bude brána cena bez DPH.
Uchazeč je povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů daných v §74 a
§77 Zákona. Uchazeč podepíše čestné prohlášení (viz Příloha 2) a připojí jej k nabídce.
Uchazeč potvrdí splnění základních kvalifikačních kritérií podpisem čestného prohlášení
(viz Příloha č. 2):
čestné prohlášení o beztrestnosti uchazeče,
čestným prohlášením uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
čestným prohlášením uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
čestným prohlášením uchazeče, že není v likvidaci
Uchazeč splní profesní kvalifikační předpoklady:
výpisem z obchodního rejstříku či jiným dokladem nebo živnostenským listem pro
hostinskou činnost

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby
uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky včetně kontaktních údajů,
např. telefon, e-mailovou adresu (na kterou bude uchazeč informován o výsledcích
výběrového řízení).

Požadavek na písemnou
formu nabídky:

Nabídka bude obsahovat:
1. Krycí list nabídky s uvedenou výši nájmu a základními údaji
(Kritérium č. 1)
2. Průvodní dopis, který bude obsahovat délku otevírací doby, zkušenosti v oblasti
pohostinství, celkovou koncepci způsobu a možností zajištění občerstvení v TC HK, seznam
poskytovaných služeb a oceněné týdenní menu. Celkový rozsah dopisu max. 3 x A4.
(Kritérium č. 2)
3. Podepsané čestné prohlášení a kopii živnostenského listu, popř. výpis z obchodního
rejstříku (Splnění kvalifikačních a profesních kritérií). Prohlášení o dodržování hygienických
norem.

Nabídku podá uchazeč písemně.

Nabídka je považována za úplnou, pokud je podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče a obsahuje všechny požadované údaje. Osoba oprávněná myšleno
jednatel/statutární zástupce organizace nebo osoba k tomu zplnomocněná.
Další podmínky pro
plnění zakázky:

Zadavatel si vyhrazuje právo:
zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu, nejpozději do uzavření smlouvy s vybraným
dodavatelem.

V Hradci Králové, dne 23. 1. 2019

…………………………………
Ing. Ondřej Zezulák, ředitel
TECHNOLOGICKÉHO CENTRA HK z. ú.

Příloha č. 1
„Výběrové řízení na provozovatele občerstvení TC HK“
Vzor krycího listu nabídky
Název výběrového řízení
Název firmy (uchazeče):

Adresa sídla firmy (uchazeče):

Právní forma uchazeče:
IČ:
DIČ:
Jméno statutárního zástupce:
Telefonní číslo nebo e-mail statutárního
zástupce:
Nabídková cena za pronájem prostor/
kantýny celkem v Kč bez DPH
Nabídková cena za pronájem
prostor/kantýny celkem v Kč vč. DPH
Datum, jméno a příjmení oprávněné osoby

Příloha č. 2
Čestné prohlášení o způsobilosti dodavatele
Prohlašuji/prohlašujeme čestně jménem svým a společnosti
obchodní firma:
…………………………………………………………………………………
sídlo:
…………………………………………………………………………………
právní forma:
…………………………………………………………………………………
IČ:
…………………………………………………………………………………
že jsme dodavatel, který:
1)
splňuje základní způsobilost ve smyslu § 74 Zákona, tedy
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
(2)
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a
vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a
vedoucí pobočky závodu.
2)
je profesně způsobilý ve smyslu § 77 Zákona ve vztahu k České republice, tedy může předložit:
●
výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje,
●
doklad k oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
Toto čestné prohlášení činím(e) na základě své svobodné a vážné vůle, s jeho obsahem souhlasím(e) a
jsem/jsme si vědom(i) možných následků vyplývajících z uvedení nepravdivých skutečností.
Toto čestné prohlášení podepisuje/podepisujeme jako osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem uchazeče.
V …………………………, dne …………………

…………………………………………
obchodní firma dodavatele
jméno, příjmení a funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

Příloha č. 3 – Modelový jídelní lístek
Pondělí
Polévka:
1.
2.
3.
Úterý
Polévka:
1.
2.
3.
Středa
Polévka:
1.
2.
3.
Čtvrtek
Polévka:
1.
2.
3.
Pátek
Polévka:
1.
2.
3.

Příloha č. 4 - Fotodokumentace (z doby zřízení, současný stav s drobnými změnami)

