
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

(dále jen VZMR) 

 

Vážení, 

obracíme se na vás s výzvou k podání nabídky do výše jmenovaného výběrového řízení, a 
to na základě na základě následujících podkladů schválených předsednictvem Českého 
výboru ICOM (dále jen ČV ICOM): 

Identifikace zadavatele – ČV ICOM:  

ČV ICOM je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým svazkem právnických a fyzických 
osob působících v muzejnictví. Je součástí Mezinárodní rady muzeí (International Council of 
Museums – dále ICOM), nevládní profesní organizace muzeí a muzejních pracovníků při 
UNESCO. 

Název VZMR: 

Zajištění cateringu realizovaného v rámci konference ICOM PRAGUE 2022 
v prostorách Národního muzea v Praze ve dnech 24. a 25. srpna 2022 

Druh výběrového řízení s předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH: 

Veřejná zakázka malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 1.100.000,- Kč. 

Vymezení předmětu zakázky, místo a doba plnění: 

Předmětem poptávky je zajištění cateringu pro 2420 osob v rámci konference ICOM Prague 
2022 ve dnech 24. a 25. srpna 2022 v prostorách Nové a Historické budovy Národního muzea: 

1. 24. 8. 2022, 20.00-23.59 raut pro 2000 osob (realizovaný ve 3 sálech) 
2. 25.8. 2022, 08.00-16.00 permanentní coffee break pro 420 osob (dvě celodenní 

stanoviště s kávou a vodou, oběd formou rautu)  
3. 25.8. 2022, 12.00-14.00 rautový oběd pro 420 osob  

Akce se uskuteční v Nové budově Národního muzea (NM) v tzv. Travertinovém sále a v 
Historické budově NM v obou dvoranách (tzv. "západní" a "východní"). Fotografie prostor 



 

 

najdete na webu NM (https://www.nm.cz/spoluprace/pronajmy). Prohlídka místa plnění 
proběhne tehdy, projeví-li o to do 7 pracovních dní od zveřejnění této zadávací dokumentace 
minimálně jeden subjekt zájem; musí tak učinit emailem na adresu: sedivy@icom-czechia.cz, 
přičemž termín prohlídky bude stanoven do 5 následujících pracovních dní v čase mezi 10:00 
a 17:00; přesný čas bude zájemcům sdělen s předstihem min. 2 pracovních dní v odpovědi na 
jejich požadavek. 

Podrobná specifikace plnění: 

ČV ICOM požaduje, aby vybraný dodavatel zajistil kompletní servis, včetně dočasné instalace 
potřebného vybavení a jeho následné odstěhování bezprostředně poté, co budou ukončeny 
rauty probíhající v k tomu určených prostorách. Od dodavatele očekáváme prvotřídní kvalitu 
nabízeného občerstvení, jeho průběžné doplňování, vysoce profesionální jednání personálu 
(včetně efektivní logistiky) a maximální snahu o co nejlepší reprezentaci akce, na níž se podílí.  

Čas a charakter dílčí 
akce 

Prostor Počet 
osob 

Stanovišť s 
kompletní 
nabídkou 

Koktejlových 
stolů 

24.08. 20:00-23:59 - 
RAUT nová budova - travertinový sál 500 1 20 
24.08. 20:00-23:59 - 
RAUT historická budova - "západní" dvorana 800 2 30 
24.08. 20:00-23:59 - 
RAUT historická budova - "východní" dvorana 700 2 30 
25.08. 12:00-14:00 - 
COFFEE BREAK historická budova - "západní" dvorana 420 2 10 
25.08. 12:00-14:00 - 
RAUT historická budova - "západní" dvorana 1 20 
pozn.: každé stanoviště pro raut obsahuje kompletní nabídku studeného i teplého bufetu (včetně 
příloh), bufetu s ovocem a dezerty a kompletní nápojovou nabídku 
obsah nabídky rautu i nabídky coffee breaku je uveden v příloze poptávky 
koktejlové stoly k stání potažené bílým ubrusem či potahem 

 

Následující požadavky představují základní nároky na dodavatele; pokud je uchazeč není 
ochoten garantovat, nelze jeho nabídku akceptovat. Stejně tak platí, že v případě pozdějšího 
nenaplnění závazku je ČV ICOM oprávněn přistoupit k sankcím dle dohodnuté smlouvy:   



 

 

 V Národním muzeu je nutné dodržovat následující pravidla: 

- auto je možné přistavit pouze na vykládku / nakládku; 

- budova není vybavená profesionálním cateringovým zázemím, dodavatel musí 
disponovat kompletním mobilním technickým zázemím potřebným pro realizaci 
akce; 

- nesmí se pracovat s otevřeným ohněm – přístroje mohou být pouze na elektřinu; 

- dodavateli bude poskytnut pouze vyčleněný prostor a elektrická energie 
(prostřednictvím několika přípojek). 

 Dodávka je určena účastníkům prestižního mezinárodního kongresu, jehož se 
zúčastní špičkoví experti a manažeři našeho oboru:  

- všichni pracovníci dodavatele, kteří budou v kontaktu s účastníky akce (tj. 
obsluha) musí ovládat anglický jazyk na komunikativní úrovni;  

- všichni pracovníci dodavatele dodrží jednotný dresscode včetně viditelného 
označení dodavatele;  

- od všech zapojených pracovníků dodavatele vyžadujeme profesionální 
vystupování odpovídající reprezentativnímu charakteru akce;  

- všichni pracovníci dodavatele jsou povinni dodržovat veškerá relevantní 
bezpečností opatření platná v místě konání akce a jsou oprávněni pohybovat se 
pouze v prostorách jim k tomu vykázaných, tj. v sálech určených k občerstvování 
účastníků konference a v zázemí určeném pro provoz dodavatele;  

- skladba občerstvení musí respektovat (během obou dnů) pestré dietetické 
požadavky reflektující mezinárodní skladbu účastníků a nabízené občerstvení 
musí být označeno minimálně výčtem použitých surovin; 

- nejméně jeden veganský pokrm musí být zajištěn v nabídce studeného bufetu, 
teplého bufetu i bufetu s dezerty; 

- nejméně jeden halal pokrm musí být zajištěn v nabídce studeného bufetu, teplého 
bufetu i bufetu s dezerty; 

- nejméně jeden bezlepkový pokrm musí být zajištěn v nabídce studeného bufetu, 
teplého bufetu i bufetu s dezerty. 

Požadovaný obsah nabídky: 

Uchazeč předloží nabídku v následující struktuře: 



 

 

- krycí list s cenovou nabídkou (příloha č. 2 této Zadávací dokumentace); 
- obsah nabídky uvádějící počet personálu a skladbu jídelníčku, popis uchazečova 

plánu pro zajištění akce, případně uvedení subdodavatelů 

- nacenění rautové nabídky s alternativními počty osob pro večer 24.8.: 1000, 1500 
a 2000 osob (nabídka bude hodnocena podle varianty 2000) 

- doklady prokazující profesní kvalifikaci uchazeče – výpisu z obchodního rejstříku 
a kopie živnostenského oprávnění pro živnost „Hostinská činnost“  

Akceptovány budou pouze elektronicky zpracované nabídky zaslané prostřednictvím datové 
schránky. Listinná verze nabídek není přípustná. K hodnocení budou připuštěny pouze 
nabídky odpovídající požadavkům této zadávací dokumentace. 

Kritéria hodnocení nabídky včetně jejich vah: 

Splní-li uchazeči základní podmínky, bude jediným kritériem hodnocení cena. Jako 
nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Plátci DPH 
musí uvést cenu bez i včetně DPH. 

Lhůtu pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek činí patnáct (15) pracovních dní ode dne zveřejnění oznámení o 
zahájení zadávacího řízení na webových stránkách ČV ICOM, tj. 01.4.2022. Nabídka musí být 
podána nejpozději do 22.4.2022. Uchazeč nese odpovědnost za včasné doručení nabídky. 

Obchodní a platební podmínky: 

ČV ICOM nehradí uchazečům náklady související s přípravou a podáním nabídky.  

Přistoupí-li ČV ICOM na základě výsledku tohoto zadávacího řízení k výběru dodavatele, 
uzavře s vítězným uchazečem smlouvu. V této smlouvě o zajištění cateringových služeb 
budou následně detailně upraveny obchodní a platební podmínky spolupráce. ČV ICOM si 
vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu. 

Požadavky na kvalifikaci dodavatele: 

Uchazeč prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku. 
ČV ICOM požaduje, aby uchazeč předložil živnostenské oprávnění pro živnost „Hostinská 
činnost“. 



 

 

Příloha č. 1: požadovaná skladba občerstvení pro rauty a coffee break  

kategorie požadovaná nabídka množství 
    skladba: 
STUDENÝ BUFET variace 4 sýrů 20 g na osobu 
STUDENÝ BUFET variace 4 uzenin 20 g na osobu 
STUDENÝ BUFET variace 4 zelenin 20 g na osobu 
STUDENÝ BUFET nabídka 2 zeleninových salátů 50 g na osobu 
STUDENÝ BUFET variace pečiva slaného 0,5 ks na osobu 
STUDENÝ BUFET variace pečiva sladkého 0,5 ks na osobu 

    
podíl na nabídce teplého 

bufetu: 

TEPLÝ BUFET 
Kuřecí kapsa plněná suš.rajčaty a 
mozzarelou 20% 

TEPLÝ BUFET Vepřová panenka 10% 
TEPLÝ BUFET Hovězí roast beef 10% 
TEPLÝ BUFET Grilovaný n. pečený losos  20% 
TEPLÝ BUFET Dýňové rizoto s ořechy 20% 
TEPLÝ BUFET Cizrna s chilli papričkami a zeleninou  20% 
    podíl na přílohách: 
TEPLÝ BUFET - PŘÍLOHY vařená rýže 20% 
TEPLÝ BUFET - PŘÍLOHY dušená zelenina 20% 
TEPLÝ BUFET - PŘÍLOHY zelenina na másle 20% 
TEPLÝ BUFET - PŘÍLOHY opékané brambory 20% 
TEPLÝ BUFET - PŘÍLOHY bramborové pyré 20% 
    skladba: 

DEZERTY A OVOCE 

variace 4 druhů malých dezertů 
(doporučujeme rakvičky se šlehačkou, 
věnečky, laskonky a punčové řezy) 2 ks. na osobu 

DEZERTY A OVOCE ovoce krájené - mix druhů 50 g na osobu 
    skladba: 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 
voda v džbánech s kohoutkem - v 
dostatečném množství, s citrony a limetkami  vodovodní 



 

 

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE ovocné šťávy 3 druhy 0,3 l na osobu 
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE čaj černý, zelený, ovocný - mix a horká voda 1 sáček na osobu 
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE překapávaná káva, cukr a smetana   
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE nealkoholické pivo v plechovkách 0,3 na osobu 
    skladba: 
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE čepovaná Plzeň 12° 0,15 l na osobu 
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE víno bílé - jakostní 0,75l láhev 0,15 l na osobu 
ALKOHOLICKÉ NÁPOJE víno červené - jakostní 0,75l láhev 0,15 l na osobu 
    skladba: 

COFFEE BREAK (25.8.) 
voda v džbánech s kohoutkem - v 
dostatečném množství, s citrony a limetkami  vodovodní 

COFFEE BREAK (25.8.) čaj černý, zelený, ovocný - mix a horká voda 2 sáčky na osobu 
COFFEE BREAK (25.8.) překapávaná káva, cukr a smetana   
COFFEE BREAK (25.8.) variace pečiva slaného 1 ks na osobu 
COFFEE BREAK (25.8.) variace pečiva sladkého 1 ks na osobu 
COFFEE BREAK (25.8.) ovoce krájené - mix druhů 50 g na osobu 

 

Dodavatel je povinen zachovat kalorickou vyváženost, pestrost, a minimální zde uvedený 
počet nabízených pokrmů. 



 

 

Příloha č. 2: krycí list nabídky – vzor k vyplnění 

ÚČASTNÍK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 
Jméno (název / obchodní firma / jméno a 
příjmení) doplní účastník 

Sídlo / místo podnikání / bydliště doplní účastník 

Právní forma doplní účastník 

Osoba oprávněná zastupovat dodavatele, 
funkce doplní účastník 

IČO doplní účastník 

Je / není plátce DPH doplní účastník 

Datová schránka doplní účastník 

Kontaktní osoba doplní účastník 

Telefon doplní účastník 

E-mailový kontakt doplní účastník 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA pro 2420 osob 

v Kč bez DPH DPH v Kč v Kč včetně DPH 
      

Datum:   

Razítko a podpis oprávněné osoby:   

nacenění pro alternativní počet účastníků večerního rautu 24.8. - 1000 osob, tedy celkem za oba 
dva dny 1420 osob (doplňkové info - není předmětem hodnocení) 

v Kč bez DPH DPH v Kč v Kč včetně DPH 
      

nacenění pro alternativní počet účastníků večerního rautu 24.8. - 1500 osob, tedy celkem za oba 
dva dny 1920 osob (doplňkové info - není předmětem hodnocení) 

v Kč bez DPH DPH v Kč v Kč včetně DPH 
      

 


