PROMO PLANET, s.r.o.
Cornovova 904/52
618 00 Brno

IČ: 27718409
DIČ: CZ27718409

PROMO PLANET, s.r.o. (dále také jen „organizátor“)
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST
NA AKCI ADVENT NA ZELŇÁKU 2019

Název akce: Advent na Zelňáku 2019 (dále také jen „Akce“)
Místo konání: Zelný trh, Brno
Termín konání: 22. listopadu – 23. prosince 2019
Provozní doba: povinná 10:00 – 21:00 hod. (nepovinná maximálně od 9:00 do 22:00 hod.)

V rámci výběrového řízení jsou zájemcům nabízena níže uvedená prodejní místa včetně pronájmu dřevěného
prodejního stánku, není-li stanoveno jinak, a včetně souvisejících služeb (administrativní a technické zajištění
akce, propagace akce, zajištění doprovodného programu k akci, zajištění pořadatelské, technické a strážní
služby, zajištění úklidu akce, zajištění cedule s názvem řemesla pro stánky zapůjčené organizátorem), a to za
níže uvedených podmínek
1) Prodejní místo 2,4 x 2 m včetně pronájmu uzamykatelného dřevěného stánku pro
ŘEMESLNÍKY (osoba řemeslníka je specifikována na str. 3 těchto podmínek)
Cena za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb mimo nákladů na zajištění a spotřebu
elektrické energie (uvedeno zvlášť dále)
je stanovena na 41 500 Kč bez DPH za Akci
2) Prodejní místo 2,4 x 2 m včetně pronájmu uzamykatelného dřevěného stánku pro
OBCHODNÍKY (osoba obchodníka je specifikována na str. 3 těchto podmínek)
Cena za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb mimo nákladů na zajištění a spotřebu
elektrické energie (uvedeno zvlášť dále) je stanovena:
od 68 500 Kč bez DPH za Akci
(nabídnutá výše úplaty za pronájem a související služby je součástí hodnotících kritérií)
3) Prodejní místo 2,4 x 2 m včetně pronájmu uzamykatelného dřevěného stánku pro
MALÉ OBČERSTVENÍ (tzv. „malé občerstvení“ je specifikováno na str. 3 těchto podmínek)
Cena za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb mimo nákladů na zajištění a spotřebu
elektrické energie (uvedeno zvlášť dále) je stanovena:
od 68 500 Kč bez DPH PRO SORTIMENT JÍDLO (kdy sortiment jídla představuje minimálně 80 % z celkové
nabídky sortimentu), případně doplněný nabídkou nápojů
od 78 500 Kč bez DPH PRO SORTIMENT NÁPOJE, případně doplněný nabídkou jídla v rozsahu méně než
80 %
(nabídnutá výše úplaty za pronájem a související služby je součástí hodnotících kritérií)
4) Prodejní místo 3 x 3 m včetně pronájmu uzamykatelného dřevěného gastro stánku pro
VELKÉ OBČERSTVENÍ (tzv. „velké občerstvení“ je specifikováno na str. 3 těchto podmínek)
Cena za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb mimo nákladů na zajištění a spotřebu
elektrické energie (uvedeno zvlášť dále) je stanovena:

od 87 500 Kč bez DPH PRO SORTIMENT JÍDLO (kdy sortiment jídla představuje minimálně 80 % z celkové
nabídky sortimentu), případně doplněný nabídkou nápojů
od 97 500 Kč bez DPH PRO SORTIMENT NÁPOJE, případně doplněný nabídkou jídla v rozsahu méně než
80 %
(nabídnutá výše úplaty za pronájem a související služby je součástí hodnotících kritérií)
5) Prodejní místo maximálního rozměru 3 x 3 m pro umístění stánku vlastního* v prostoru horní části
náměstí (pod Divadlem Husa na provázku) pro
ŘEMESLNÍKY – OBCHODNÍKY - OBČERSTVENÍ
Cena za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb mimo nákladů na zajištění a spotřebu
elektrické energie (uvedeno dále) je stanovena dle nabízeného sortimentu následovně:
ŘEMESLA
15 200 Kč bez DPH za Akci
OBCHODNÍCI
od 27 200 Kč bez DPH za Akci
(nabídnutá výše úplaty za pronájem a související služby je součástí hodnotících kritérií)
OBČERSTVENÍ od 58 500 Kč bez DPH PRO SORTIMENT JÍDLO (kdy sortiment jídla představuje
minimálně 80 % z celkové nabídky sortimentu), případně doplněný nabídkou nápojů
od 68 500 Kč bez DPH PRO SORTIMENT NÁPOJE, případně doplněný nabídkou jídla v
rozsahu méně než 80 %
(nabídnutá výše úplaty za pronájem a související služby je součástí hodnotících kritérií)
* bez pronájmu stánku ze strany organizátora
V případě zájmu o větší prostor než základní 3 x 3 m bude cena stanovena individuálně (uvádějte v přihlášce).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
•

K uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.

•

K ceně za poskytnutí prodejního místa a souvisejících služeb budou připočteny náklady na zajištění a
spotřebu elektrické energie dle příkonu odpovídajícího danému sortimentu.
Náklady na zajištění a spotřebu elektrické energie zahrnují: náklady na elektroinstalaci, elektro-revizi,
spotřebu elektrické energie.

Sortiment
1) Prodejní místo 2,4 x 2 m včetně pronájmu uzamykatelného
dřevěného stánku pro ŘEMESLNÍKY
2) Prodejní místo 2,4 x 2 m včetně pronájmu uzamykatelného
dřevěného stánku pro OBCHODNÍKY
3) Prodejní místo 2,4 x 2 m včetně pronájmu uzamykatelného
dřevěného stánku pro MALÉ OBČERSTVENÍ
4) Prodejní místo 3 x 3 m včetně pronájmu uzamykatelného
dřevěného gastro stánku pro VELKÉ OBČERSTVENÍ
5) Prodejní místo maximálního rozměru 3 x 3 m pro umístění
stánku vlastního

•

Max. elektro Paušální poplatek
příkon
za elektro bez DPH
1 kW

3 500 Kč

1 kW

3 500 Kč

6 kW

10 000 Kč

12 kW

20 000 Kč

1 – 12 kW

3 500 Kč – 20 000 Kč

K ceně za poskytnutí prodejního místa a souvisejících služeb bude připočten poplatek za případné
rozšíření prodejního místa přesahující stanovenou plochu prodejního místa.
Aktuální poplatky jsou uvedeny v tabulce uvedené níže.
Požadavek na rozšíření prodejního místa je nutné specifikovat v přihlášce. Požadavek poté podléhá
odsouhlasení organizátorem akce.

Poplatek za zabrání
prostoru do 2 m²
(za celou akci bez DPH)

Poplatek za zabrání
každého dalšího 1 m²
(za celou akci bez DPH)

Účel rozšíření prodejního místa
Přístavba stánku (rozšíření ZÁZEMÍ určeného pro přípravu
5 000 Kč
2 000 Kč
prodeje)
Přístavba stánku (rozšíření PRODEJNÍ PLOCHY)
10 000 Kč
4 000 Kč
Umístění venkovního grilu, fritézy apod.
10 000 Kč
4 000 Kč
Zabrání prostoru pro ohřívače
3 000 Kč
1 200 Kč
Poplatek za zabrání prostoru pro umístění 1 ks
Účel rozšíření prodejního místa
stolu včetně jeho zapůjčení (za celou akci bez DPH)
Zabrání prostoru pro barový stůl malý - průměr 60 cm
4 000 Kč
ZAHRNUJE ZAPŮJČENÍ STOLU ZE STRANY ORGANIZÁTORA
Zabrání prostoru pro barový stůl velký - rozměr 120 cm x 60 cm
7 000 Kč
ZAHRNUJE ZAPŮJČENÍ STOLU ZE STRANY ORGANIZÁTORA

•

Zájemce je povinen před zahájením akce uhradit organizátorovi kauci ve výši 3 000,- Kč. Tato částka
bude po skončení akce zájemci vrácena za předpokladu, že zájemce nebude mít vůči organizátorovi
žádný dluh vzniklý v souvislosti s akcí či z titulu náhrady případné škody.

•

Preferujeme využití prodejního místa na celou dobu konání akce. Případně je možné jinou variantu
individuálně konzultovat s organizátorem.

•

Zájemce je povinen dodržet minimální stanovenou prodejní dobu, která je denně 10:00 – 21:00 hod.

•

Organizátor má právo před zahájením akce vyžadovat po zájemci předložení platných revizních zpráv
používaných technických zařízení (zvláště elektrospotřebičů). Jejich nepředložení může vést
k okamžitému vypovězení smlouvy, a to bez nároku na náhradu nákladů ze strany organizátora a bez
nároku na vrácení zaplacené úhrady za poskytnutí prodejního místa a souvisejících služeb.

•

Organizátor si vyhrazuje právo smluvně požadovat po zájemcích, kteří budou vybráni pro prodej
občerstvení na Akci, aby byl prodej nápojů realizován výhradně systémem vratných hrnečků a kelímků;
organizátor si vyhrazuje právo pověřit realizací tohoto systému třetí stranu.
Zájemce je povinen řídit se manuálem pro jednotné vizuální provedení prodejních stánků a dalšími
usměrněními specifikovanými v příloze č. 2

•

JEDNOTLIVÉ KATEGORIE PRODEJCŮ JSOU DEFINOVÁNY TAKTO:
ŘEMESLNÍK: přímý výrobce a producent věcí a předmětů, a to především (nikoliv výhradně!) z těchto oborů
činnosti: batika textilní, broušení drahých kamenů, cizelérství mosazi, dekorativní předměty, dlabání dřeva,
drátování, dřevorytectví, drhání, háčkování, hodinářství, hospodářské nářadí, hračky, hudební nástroje,
kamenictví, keramika, klempířství, kloboučnictví, košíkářství, kovářství, kovolitectví, kovorytectví, kovotepectví,
krejčovství, krojové doplňky, loutkářství, malba, modrotisk, mydlářství, nožířství, paličkovaná krajka, pletení,
podmalba na skle, porcelán malovaný, příze, provaznictví, řezbářství, sedlářství, šitá krajka, síťování, sklo
broušené, sklo foukané, slaměné dekorativní předměty, slaměné nádoby, soustružení, šperky, šperkařství,
spřádání vláken, textilní panenky, tisk plátna, tkalcovství, tkaní, vánoční ozdoby, vázání gobelínů, velikonoční
kraslice, vitráže, voskařství, výroba lidového oděvu, výroba příze, výroba textilních květin, věnců, vonic, výrobky z
překližky, výšivka, vystřihovánky, zpracování lnu, zpracování ovčího rouna, zvykoslovné předměty a pečivo.
OBCHODNÍK: dodavatel, zprostředkovatel obchodu se zbožím primárně vánoční či dárkové tematiky.
MALÉ ČI VELKÉ OBČERSTVENÍ: provozovatel občerstvení na základě platného živnostenského oprávnění pro
tento druh činnosti, sortiment sestává z rychlého občerstvení, specialit a teplých i studených nápojů.

PODMÍNKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK
Podmínkou přijetí do výběrového řízení je doručení písemně vypracované NABÍDKY nejpozději
do 30. 6. 2019 včetně (rozhodující je datum doručení nabídky)
NABÍDKA musí obsahovat:
1) Bezchybně, čitelně a úplně vyplněnou PŘIHLÁŠKU – viz příloha č. 1
2) SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:
a. v případě zastupování třetí osobou plná moc udělená této osobě pověřené jednat za zájemce
b. výpis z živnostenského rejstříku nebo výpis z obchodního rejstříku (dostačující je prostá kopie
dokumentu), případně jiné evidence, který nebude starší než 3 měsíce, a to k datu 24. 6. 2019
c. v případě, že je zájemce plátcem DPH, uvede tuto skutečnost v přihlášce a doloží kopii
registrace
•

Přihláška se podává v jednom vyhotovení.

•

Související dokumenty se podávají v jednom vyhotovení.

•

Pokud má zájemce zájem o více prodejních míst, vyplní přihlášku pro každé prodejní místo zvlášť,
související dokumenty stačí doložit pouze k jedné přihlášce.
Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení, které by je činilo rozpornými či jinak nejasnými.

•

Nabídka musí být doručena v písemné podobě jedním ze dvou uvedených způsobů:
1) Službou poštovní přepravy v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „Advent na Zelňáku 2019“ a
nápisem „NEOTVÍRAT!“ na adresu:
PROMO PLANET, s.r.o.
Cornovova 904/52
618 00 Brno
2) Formou naskenovaných listinných dokumentů zaslaných do datové schránky organizátora (ds:
n6xu92t), nebo na e-mailovou schránku organizátora advent@promoplanet.cz s tím, že takto zaslané
dokumenty musejí být zřetelně označeny názvem Advent na Zelňáku 2019 (minimálně v předmětu
zprávy).
•

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny!

•

•

Výběrového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické
osoby se sídlem mimo území ČR).
Pokud nabídka nebude obsahovat stanovené dokumenty, nebo nebude splňovat formální náležitosti,
má organizátor právo na její vyřazení z výběrového řízení.
Organizátor si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s
žádným zájemcem.
Organizátor si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Organizátor si vyhrazuje právo
neobsadit všechna prodejní místa.
Organizátor není povinen zdůvodňovat přijetí či odmítnutí jednotlivých nabídek.

•

Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí ve výběrovém řízení.

•

Nabídky nebudou zájemcům vráceny.

•
•
•

•

Podáním přihlášky nevzniká nárok na přidělení prodejního místa.

•

Všechny dokládané doklady v nabídce musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v
původním jazyce současně s ověřeným překladem do českého jazyka.

•

Organizátor prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“),
veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. občanského zákoníku ani veřejným příslibem dle § 2884 a násl.
občanského zákoníku a nejedná se ani o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, v platném znění.
Poučení o nakládání s osobními údaji je součástí přihlašovacího formuláře. Zájemce svým podpisem na
přihlášce dále vyjadřuje souhlas se zveřejněním svých obchodních údajů, a to v rozsahu obchodní firmy,
adresy jeho sídla či korespondenční adresy, kontaktních firemních údajů, IČ, webové stránky a
stručného popisu předmětu jeho činnosti dle informací jím uvedených v nabídce.

•

•

Zájemce svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním podané nabídky.

•

Nabídkové ceny za pronájem prodejních míst pro řemeslníky jsou konečné.

•

Organizátor nepřijímá žádné případné benefity ani jiná podobná plnění.

VÝBĚR ZÁJEMCŮ A HODNOCENÍ NABÍDEK
Při výběru zájemců se bude vycházet z těchto kritérií:
• Sortiment zájemcem nabízeného zboží, občerstvení nebo řemesel, a to s ohledem na charakter celé
akce, přičemž lépe budou hodnoceni zájemci, kteří nabídnou sortiment lépe odpovídající charakteru
akce, jejímž cílem je představit návštěvníkům především tradiční lidová řemesla, tradiční výrobky a
specifickou regionální gastronomii.
• Dosavadní zkušenosti zájemce s účastí na akcích podobného charakteru včetně dohledatelných a
doložitelných referencí, přičemž lépe budou hodnocení zájemci, kteří prokáží rozsáhlejší zkušenosti
s účastí na akci podobného charakteru.
•

Dosavadní zkušenosti organizátora se zájemcem o přidělení prodejního místa.

Doplňující kritérium platné u žádostí o prodejní místa pro obchodníky a občerstvení:
•

Výše nabídnuté úplaty za poskytnutí jednoho prodejního místa a souvisejících služeb, přičemž lépe
budou hodnocení zájemci, kteří nabídnou vyšší úplatu.

Kritéria budou posuzována komplexně ve vzájemných souvislostech, nejsou tedy seřazena podle jim
přisuzované váhy! Organizátor vybere ty nabídky, které na základě jejich komplexního posouzení ve
vzájemných souvislostech nejlépe naplní výše uvedená kritéria.

INFORMACE O VÝSLEDKU ŘÍZENÍ
Informace o výsledku výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.adventnazelnaku.cz
nejpozději 15. 7. 2019.
Vybraným zájemcům bude následně neprodleně zaslána k podpisu SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRODEJNÍHO MÍSTA
A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB.

KONTAKTNÍ OSOBA
bližší informace zájemcům podá
Eva Skácelová
tel.: 603 507 712
e-mail: eva@promoplanet.cz
Informace k VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI ADVENT NA ZELŇÁKU 2019 byly
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 31. 5. 2019 a budou zveřejněny do 30. 6. 2019.

