ZMĚNA ZADAVÁCÍ DOKUMENTACE č. 1
ZE DNE 21. 4. 2017
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupena:
IČO:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
Ing. Lada Hlaváčková, zástupce ředitele odboru řízení projektů
00551023

DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM:
Dynamický nákupní systém pro technické a logistické zajištění standardních akcí
Ev.č.: Z2017-003452
DÍLČÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Konference k genderově podmíněnému násilí – 22. 6. 2017
Výše uvedený zadavatel Vám dle § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále také jen „ZZVZ“) sděluje následující změny zadávací dokumentace k výše uvedené dílčí veřejné
zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému.
1)

Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně ve Výzvě k podání nabídky v bodu 4.2.
„Metoda vyhodnocení v jednotlivých kritériích“ doplňuje následující informaci (žlutě
vyznačeno):

4.2. Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích:
Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky v Kč
bez DPH.
V případě hodnocení nabídek podle kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena provede zadavatel
hodnocení nabídek tak, že sestaví pořadí účastníků zadávacího řízení od prvého k poslednímu
dle výše nabídkové ceny, nejvýhodnější nabídkou je pak ta s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne los.
2)

Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v Příloze č. 1 Výzvy - Návrhu smlouvy
v bodu 5.1. „Místo a doba plnění“ upřesňuje místo plnění, a to následovně (žlutě
vyznačeno):

Místem plnění konference je _______________ (doplní účastník zadávacího řízení).
Plzeň - lokalita musí být dosažitelná městskou hromadnou dopravou dostupnou z Hlavního nádraží
ČD nebo Centrálního Autobusového nádraží do 20 minut,
Konference bude jednodenní a bude se konat v termínu 22. 6. 2017 od 8:00 do 18:00 hodin.
Na základě výše uvedené skutečnosti, zadavatel upravil Přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídky –
Návrh smlouvy (vzor) a poskytuje tuto přílohu jako součást této Změny zadávací dokumentace.

3)

Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace
předmětu plnění upřesňuje následující položky (žlutě vyznačeno):

Umístění akce
Požadavky na prostory

Catering: ano/ne a počet osob
Videozáznam
Další specifické požadavky

Plzeň
– lokalita musí být dosažitelná městskou hromadnou
dopravou dostupnou z Hlavního nádraží ČD nebo Centrálního
Autobusového nádraží do 20 minut
- 1x velký konferenční sál s kapacitou 120 osob (nekuřácké
prostory)
- Řečnický pult s mikrofonem, křesla a pohovka/gauč pro celkem 45 osob včetně moderátora na vyvýšeném podiu. Konferenční stolek
k pohovce/gauči a křeslům.
- samostatný salónek pro přednášející a speciální hosty
s cateringem musí být na stejném patře a v blízkosti sálu pro
snadný přesun přednášejících mezi sálem a salónkem. Místnost
bude max. pro 30 osob (maximální počet přednášejících 20 + 10
míst pro možné hosty, s tím že počet je nadsazený a bude záviset
na počtu přednášejících a dohodě s dodavatelem)
- Šatní prostory pro celkovou kapacitu účastníků konference
- Prostory pro catering pro ostatní účastníky konference
ano – maximálně pro 120 osob (pro všechny osoby shodný) –
přesný počet bude upřesněn min. 2 týdny před konáním akce
Ano (celé konference)
Zajistit předání propagačních materiálů účastníkům, které zajišťuje
Objednatel a předá je Dodavateli den před konáním konference.

Na základě výše uvedené skutečnosti, zadavatel upravil Přílohu č. 1 Smlouvy – Specifikace
předmětu plnění a poskytuje tuto přílohu jako součást této Změny zadávací dokumentace.
Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace se ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ lhůta pro
podání nabídek v souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace prodlužuje před uplynutím
lhůty pro podání nabídek, a to následovně:
Lhůta pro podání nabídek:
Datum:

2. 5. 2017

Hodina: 10:00

Nedílnou součástí této změny jsou následující přílohy:
Návrh smlouvy /vzor/
Specifikace předmětu plnění
Účastník zadávacího řízení je povinen při zpracování své nabídky, použít tyto aktualizované
přílohy, které jsou součástí této Změny zadávací dokumentace.

V Praze dne 21. 4. 2017

Helena Chadimová, v.r.
oddělení veřejných zakázek

