Úřad vlády České republiky
Odbor koordinace evropských politik
Č.j.:23649/2020-UVCR-8

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
nadlimitní veřejné zakázky

„Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR
v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022“
na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
Zadavatel obdržel dne 19.10.2020 prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací
dokumentace, které tímto dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje.
Dotaz č. 1
Dobrý den, paní Dudová,
V rámci zadávací dokumentace jsme v sekci F1/F2 narazili na specifikaci, která je z našeho
pohledu lehce nejasná, proto jsme chtěli požádat o její upřesnění, konkrétně pak:
F1 - ve specifikaci se píše o zázemí pro novináře (až 1000 osob) s následujícím technickým
popisem: Zázemí pro novináře: velké plátno/3ks obrazovky pro přenos tiskové konference; 2ks
stolní počítač; 2ks multifunkční tiskárna; ISDN u všech pracovních míst; vybavení pro TV live
standupy; kvalitní a rychlé internetové připojení; audio a video výstupy (100ks); zdířky na zvuk a
audio (100ks); trojzásuvky u každého pracovního místa; uzamykatelné skříňky pro osobní věci
(1000ks); 2-3 odborníci z oblasti IT, kteří budou pomáhat řešit technické problémy (zajistí
dodavatel konferenčních prostor)
-Znamená to tedy, že zázemí musí mít prostor pro 1000 novinářů ve formě 1000 židlí + 1000 stolů
(500 stolů, jsou- li dost velké)?
-Musí se pak jednat o jeden prostor?
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1
K dotazu na přílohu F1 zadávací dokumentace zadavatel uvádí následující: V případě akce typu 1
(summit) se v zázemí pro novináře očekává účast až 1000 novinářů, jak je uvedeno v zadávací
dokumentaci. Předpokládáme tedy zajištění pracovních míst vybavených stoly a židlemi
pro všechny novináře (nemusí být 1 000 ks stolů, pokud budou větší, může být 500 ks nebo jiný
vhodný počet tak, aby bylo dosaženo zadavatelem požadované kapacity). Nemusí se jednat
o jeden prostor, zázemí může být rozděleno do více místností, měly by však být blízko u sebe
(ideálně vedle sebe). Všechny pracovní prostory novinářů by měly být v dosahu společného foyer,
kde bude informační pult pro novináře, prostor s cateringem pro novináře (pokud nebude catering
podáván ve více prostorách) a šaten a toalet. Celkově musí prostory pro novináře splňovat
požadavky uvedené v příloze F1 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění.
Dotaz č. 2
F2 - ve specifikaci jednacího sálu se píše: o Hlavní jednací sál (až 200 osob) - uspořádání Ženeva
- vždy 1-2 osoby u hlavního jednacího stolu
z toho bychom počítali, že se bude jednat o 27 členských delegací v počtu 1-2 osob + některé
další (Evropská komise, Sekretariát rady), celkově však počítáme cca 30 delegací - je to správná
úvaha?
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V technické specifikaci se pak totiž píše: obrazovky na stolech (cca 10“) – 1 pro každou delegaci
(až 65ks)
pokud tedy může být delegací až 65 - může to být přesněji vyspecifikováno, případně popsané
maximální počty osob u stolů (Ženevy) u jednotlivých neformálních setkání v další specifikaci?
Předem děkujeme za odpovědi a přejeme hezký den.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2
K dotazu na přílohu F2 zadávací dokumentace uvádíme následující: Počty delegací u jednotlivých
neformálních jednání se liší (údaje o počtu delegací lze nalézt v příloze B2 - kalkulace nabídkové
ceny). U hlavního stolu budou sedět vždy max. 2 osoby za každou delegaci. Zbytek účastníků
bude sedět ve druhé řadě a jejich počet bude záviset na stanovené kapacitě sálu. Níže přikládáme
tabulku s počtem delegací u každého jednání a kapacitu hlavního jednacího sálu.
Jednání
Neformální Rada JHA (vnitro)
Neformální Rada JHA
(spravedlnost)
Neformální Rada ENVI
Neformální Rada COMPET
(vnitřní trh)
Neformální Rada COMPET
(výzkum)
Neformální Rada GAC

Počet delegací
47

Kapacita hlavního jednacího sálu
200

29

180

35

100

33

100

30

150

30

100

Neformální Rada FAC (obrana)

27

160

Gymnich

45

2*45

Neformální Rada EPSCO (zdraví)

33

150

Neformální Rada ECOFIN

65

120

Neformální Rada AGRIFISH + SCA

32

140

Neformální Rada FAC (rozvoj)

30

80

Neformální Rada FAC (obchod)

29

120

29

100

40

100

35

120

Neformální Rada TTE
(energetika)
Neformální Rada EPSCO (sociální
záležitosti)
Neformální Rada TTE (doprava)

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu k podání
nabídek, neboť má za to, že to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje.
V Praze
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