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Výzva k podání nabídky 
 

Statutární město České Budějovice (dále jen „zadavatel“), vyhlašuje 
 

VÝBĚR  POŘADATELE  BUDĚJOVICKÝCH ADVENTNÍCH TRHŮ 
 
 

Identifikační údaje zadavatele: 
Název:  Statutární město České Budějovice 
Sídlo:  Nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice 
IČ/ DIČ: 00244732, CZ00244732 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  Ing. Ivana Popelová, náměstkyně primátora 
 

Informace o předmětu výběru: 
Záměrem zadavatele je vybrat uchazeče, který předloţí nejlepší návrh vánočních trhů, souvisejícího 
kulturního programu, atrakcí a doprovodných organizačně technických sluţeb pro akci „Budějovické 
adventní trhy“ (dále jen Trhy) tak, aby se jeho pojetí vyrovnalo úrovni oslav těchto tradičních svátků v 
evropských metropolích a přitom byl kladen důraz na regionální specifika.  
 
Uchazeč, který musí vyhovět definovaným kvalifikačním kritériím, předloţí v rámci nabídky projekt 
podrobně popisující veškeré aspekty zamýšlené akce. Projekt musí splňovat určené povinné poţadavky a 
můţe reagovat na další volná doporučení ideového záměru. 

Projekty budou posouzeny hodnotící komisí, která bude zohledňovat především kvalitu konkrétního 
projektu tak, jak je popsáno v odstavci hodnocení a míru naplnění uvedených ideových záměrů. 

Vítězného uchazeče vybere Rada města České Budějovice a bude s ním podepsána smlouva na dobu 3 
let, v případě instalace kluziště 5 let, s moţností opce.  

 

Ideový záměr: 

Doba konání „Trhů“ by měla vycházet z tradic a zvyklostí, s respektem adventního a vánočního období. 
Našim cílem je uspořádat adventní trhy, které se svou kvalitou vyrovnají tradičním trhům v Evropě a přitom 
výrazně vynikne genius loci jihočeského regionu.  

Hlavním dějištěm „Trhů“ bude náměstí Přemysla Otakara II. Dalšími doplňkovými doporučenými prostory 
jsou Piaristické náměstí, nádvoří radnice a slepé rameno Vltavy v úseku od Ţelezné panny k Solné brance. 
V prvním roce konání trhů je podmínkou organizace „Trhů“ na náměstí Přemysla Otakara II., doplňkové 
prostory lze přidat v dalších letech. Návrh jednorázového či postupného osazení vhodných míst musí být 
jednoznačně definován v podané nabídce.  

Uspořádání trhů na všech prostorách musí respektovat hlavní komunikační tahy a objekty musí být 
vzdáleny min. 5 m od nemovitých památek. Na náměstí Přemysla Otakara II. je nutné respektovat 
skutečnost, ţe keramická dlaţba není pojízdná a nelze do ní nic kotvit. Na náměstí Přemysla Otakara II. 
preferujeme uspořádání navozující dojem městečka včetně různých zákoutí a prostor, na kterých by se 
odehrávaly různě tematicky zaměřené aktivity. Stejně tak preferujeme vytvoření tematických zákoutí, co se 
týče skladby prodejního sortimentu.  

Důleţitým aspektem řešení stánků a celkového dojmu z trhů je jejich kompaktní podoba, tedy jednotící 
výzdoba, osvětlení, štíty, tabule, navigační systém apod., který bude vycházet z tradičního jihočeského 
tvarosloví. Zadavatel si vyhrazuje právo připomínkovat navrţené řešení po stránce architektonické a 
„urbanistické“. Světelná výzdoba vánočního městečka bude řešena společně s vánočním stromem. 

Součástí „Trhů“ bude i kvalitně dramaturgicky připravený kulturní a doprovodný program. Program musí 
respektovat duchovní stránku adventního předvánočního času a zdůraznit osobitost našeho města i 
jihočeského regionu. „Trhy“ by měly odráţet vánoční zvyky a obyčeje, adekvátní volba hudebních ţánrů by 
měla spoluvytvářet klidnou a příjemnou atmosféru místa pro setkávání lidí. 

Statutární město České Budějovice 
Nám. Přemysla Otakara II. 1,2,  370 92 České Budějovice, Česká republika 
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V průběhu trhů je moţno kombinovat ţivé vystoupení s reprodukovanou hudbou, avšak dvakrát během trhů 
(rozsvěcení vánočního stromu a přílet anděla) poţadujeme komponovaný program ţivých vystoupení 
atraktivních interpretů s cílem oslovit nejširší veřejnost. Rovněţ musí program respektovat tradiční akce 
města jako jsou přílet anděla na nám. Přemysla Otakara II, zvonkový průvod a Vránkovy koledy a soutěţ 
mateřských škol o nejhezčí vánoční stromeček. Při zajištění ţivých vystoupení poţadujeme minimálně 
z 50% vycházet z místní či regionální nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo připomínkovat navrţený 
doprovodný program. 

Vánoce jsou svátky určené především dětem a výrazná součást doprovodného programu by měla být 
zaměřená právě na ně. Preferujeme zbudování ledové plochy, která bude vhodně a kultivovaně 
zakomponována do prostoru vánočního městečka, příp. jiného typu doprovodných atrakcí pro děti. 

Nabídka prodávaného sortimentu se výrazně podílí na celkovém charakteru Vánoc. Rádi bychom dále 
posunuli kulturu prodeje a kvalitu prodávaných produktů se zaměřením na vánoční a dárkový charakter 
prodávaného zboţí. Budeme preferovat nabídku řemeslné a ruční výroby. Důleţitá je také kvalita 
nabízeného občerstvení. „Vánoce“ by se měly v kontextu gastro nabídky v tradičních evropských městech 
posunout od typu rychlého občerstvení směrem ke kulinářským zajímavostem, krajovým specialitám a 
„dobrotám“. Zadavatel si vyhrazuje právo připomínkovat návrh prodejního sortimentu.  

Nedílnou součástí klasických adventních trhů je prodej vánočního punče a svařeného vína. Pořadatel musí 
počítat se skutečností, ţe v zimním období má mnoho pohostinských zařízení na náměstí Přemysla 
Otakara II. snahu stavět si vlastní stánky s těmito nápoji v loubích, patřících k jejich provozovnám. 
Zadavatel preferuje prodej do jednotných hrnečků jednoznačně odkazujících na „Trhy“ a České 
Budějovice.. 

Z dalších organizačních záleţitostí je třeba vyřešit problém zásobování „Trhů“ tak, aby nenarušil moţnost 
parkování běţných obyvatel na náměstí Přemysla Otakara II., kde není pěší zóna a vjezd je zde umoţněn 
po celý den. Pořadatel „Trhů“ musí zajistit parkovaní obsluţných vozidel trhu tak, aby neparkovala 
v historickém centru města, a to ani v případě, ţe si zaplatí poplatek na parkování. 

Součástí návrhu je také jasná specifikace řešení problematiky odpadu, dále kultivované vyřešení mobilních 
toalet (se snahou najít jiné a esteticky hodnotnější řešení, neţli doposud uţívaná mobilní plastová WC). 
Pořadatel musí dbát na pořádek na náměstí a zajistit kaţdodenní úklid. Důleţitou podmínkou fungování 
adventních trhů je permanentní pořadatelská sluţba a osoba tzv. správce, která je neustále přítomna na 
náměstí. 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace 
Základními předpoklady pro zařazení do výběru na pořadatele „Trhů“ je splnění zadaných mandatorních 
podmínek, dále profesních, ekonomických, finančních a technických předpokladů: 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:  
a) základních kvalifikačních předpokladů: uchazeč splní předloţením čestného prohlášení, 
b) profesních kvalifikačních předpokladů: 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je tam veden, 
- výpis z ţivnostenského rejstříku obsahující ţivnost: volná ţivnost obor 73) Pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí nebo obdobné, 

c) ekonomických a finančních předpokladů:  
-  pojistnou smlouvu, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem 
třetí osobě s limitem pojistné částky min. 1 mil. Kč: uchazeč splní předloţením čestného prohlášení na 
předepsaném formuláři nebo kopií pojistné smlouvy 

d) technických předpokladů: 
- uvedení minimálně jedné sluţby zabezpečující organizaci akce podobného typu a rozsahu (vánoční 
trhy, historické slavnosti, jarmarky, kulturní festivaly apod.) poskytnuté uchazečem v posledních třech 
letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí vč. osvědčení objednatele (reference).  

 
 
Povinné požadavky zadavatele: 
 

Povinné poţadavky definují body, které musí předloţený projekt obsahovat a specifikují technické 
podmínky podoby vánočních trhů, které musí splňovat: 
 
Poţadované součásti projektu: 
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1. situační plánek včetně kótování, přičemţ dispozice musí respektovat vymezené zóny na náměstí 
Přemysla Otakara II, na Piaristickém náměstí, na nádvoří radnice a na slepém rameně Vltavy v úseku 
od Ţelezné panny po Solnou Bránu, odstup 5 m od památek a hlavní komunikační trasy,  

2. technická dokumentace stánku a jeho vizualizace včetně výzdoby, 

3. popis, vizualizace a rozmístění dekorací, osvětlení a dalších navigačních a orientačních prvků (štíty, 
tabule, navigační šipky a pod.), 

4. popis a vizualizace pódia a doplňkových atrakcí (např. kolotoč, kluziště...), 

5. zajištění a doprovodný program soutěţe o nejhezčí vánoční stromeček 

návrh konkrétní dramaturgie kulturního a doprovodného programu tak, aby minimálně 50% zajišťovaly 
místní a regionální soubory, včetně zohlednění 2 komponovaných večerů (rozsvěcení vánočního 
stromu, přílet anděla), 

6. specifikace mixu veškerého prodejního sortimentu, přičemţ podíl stánků s punčem smí tvořit max. 
1
/3 a 

podíl stánků s občerstvením max. další 
1
/3 počtu všech stánků, 

7. návrh zajištění spolupráce s místními prodejci punče a svařeného vína 

8. specifikace zajištění pravidelného denního úklidu náměstí a vývozu odpadu, 

9. předloţení počtu, rozmístění a konkrétní vizualizace odpadkových košů a kontejnerů, kterých musí být 
dostatečný počet, 

10. specifikace řešení toalet, jejich počtu, rozmístění a konkrétní vizualizace, 

11. zřízení pozice správce (kontaktní osoba, odpovědná za kaţdodenní chod Vánoc) a zajištění 
pořadatelské sluţby, 

12. návrh řešení parkování souvisejícího s pořádáním trhů 

13. zajištění jednotné otevírací doby pro všechny prodávající do 20:00 hodin, pro stánky s punčem a 
občerstvením do 22:00 hodin, 

14. definování doby potřebné k montáţi a demontáţi stánků, 

15. zajištění plného provozu v průběhu adventu (začátek první adventní neděle, konec den před Štědrým 
dnem), 

16. zajištění alespoň omezeného provozu během Vánočních svátků (24. - 26. 12., případně aţ do Tří králů) 
vč. popisu jeho konkrétního rozsahu, 

17. propagační zajištění celé akce – návrh propagační kampaně trhů /letáky, plakáty, články a inzerce 
v tisku, rádio/ zpracované formou mediálního plánu, zadavatel poţaduje realizaci kampaně v rozsahu 
jihočeského regionu 

18. ekonomický plán akce - celková kalkulace se specifikací jednotlivých poloţek akce s tím, ţe město 
poskytne provozovateli plochy k pořádání adventních trhů zdarma, specifikace finančních objemů 
investovaných do kulturního programu a doplňkových atrakcí, vč. výše příp. vstupného s tím, ţe 
veškeré náklady na technické, provozní a programové zajištění „Trhů“ nese pořadatel. 

19. harmonogram přípravy akce 

 
Hodnocení 
Při hodnocení předloţených nabídek se bude posuzovat dispozice stánků, jejich rozmístění umoţňující 
vytvoření návštěvnicky příjemného prostoru, zachování hlavních komunikačních tras a zakomponování 
památek. Bude kladen důraz na originálnost pojetí „Trhů“ v duchu jihočeských tradic, na jednotnou výzdobu 
všech stánků a doplňkové prvky podtrhující jednotný vizuální styl (jako orientační plány, navigační šipky 
apod.)  

Významným ukazatelem bude zpracování kulturního a doplňkového programu. Zadavatel upřednostňuje  
ţánrové zaměření na koledy, folklor, dětské a amatérské místní sbory, umělecké školy, tradicionál, jazz, 
folk. Část programu a doprovodných atrakcí by měla být určena dětem (např. Jeţíškova dílna, historický 
kolotoč, divadlo, pohádky, ţivý betlém…). Zadavatel preferuje instalaci ledové plochy pro veřejné bruslení. 

Zadavatel bude klást důraz na kvalitu a úroveň občerstvení, zastoupení vánočních jídel, regionálních 
specialit a obecně nabídky nad rámec běţného rychlého občerstvení. Zohlední prvky vedoucí k posílení 
kultury prodeje punče (např. jednotný systém zálohovaných hrnků, garance kvality prodávaného nápoje, 
zajištění komfortnějšího zázemí pro zákazníky apod.). 

Zadavatel bude hodnotit kvalitu prodávaného sortimentu, upřednostňuje typicky vánoční, řemeslné a ruční 
výrobky a regionální zboţí s výrazným omezením textilu a běţných trţních výrobků. 
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Značný význam při posuzování nabídek bude mít úroveň hygienického zázemí, kvalita řešení problematiky 
odpadového hospodářství a toalet. Důleţitá je úroveň technického zajištění průběhu Vánoc a minimalizace 
doby nutné pro montáţ a demontáţ. Dalším důleţitým aspektem je zajištění parkování vozidel souvisejících 
s pořádáním trhů mimo historické centrum. 

 

 

Hodnotící kritéria: body 

Celkový návrh, originálnost pojetí v duch jihočeských tradic 20 bodů 

Kulturní a doplňkový program 15 bodů 

Kvalita a úroveň občerstvení 15 bodů 

Kvalita a tematické zaměření prodejního sortimentu 15 bodů 

Návrh mediálního plánu 15 bodů 

Řešení čistoty – úklid, nakládání s odpady, WC 5 bodů 

Řešení zajištění parkování 5 bodů 

Návrh zajištění spolupráce s místními prodejci punče a svařeného vína 5 bodů 

Ekonomický plán akce 5 bodů 

Celkem 100 bodů 

 

 

Další podmínka pro účast: 
Sloţení kauce 300 000 Kč na depozitní účet statutárního města České Budějovice. Kauce bude 
neúspěšným uchazečům vrácena po vyhlášení výsledků, vítěznému uchazeči po úspěšně absolvovaném 
1. ročníku (nejpozději do konce ledna 2012).  
Číslo účtu: 4210902/0800 Česká spořitelna 
 
 

Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek počíná běţet dnem následujícím po zveřejnění výzvy a končí 27.5. 2011 ve 12 
hodin. 
 
Místo pro podání nabídek 
Nabídku je moţno doručit osobně na podatelnu MmČB, Náměstí Přemysla Otakara II,1,2, vchod č. 3, a to 
v průběhu lhůty pro podání nabídky v pondělí, středu od 7.30 do 17 hod, v úterý, čtvrtek od 7 do 15 hod. a 
v pátek od 7 do 14.30 hod. 
Nabídku je rovněţ moţno doručit prostřednictvím drţitele poštovní licence na adresu: 
Magistrát města České Budějovice, odbor kultury, Náměstí Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České 
Budějovice. 
 
Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neodpovídá za zdrţení zaviněné poštou, kurýrní 
sluţbou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom povaţuje její fyzické převzetí 
oprávněnou osobou. 
 

Způsob zpracování nabídky 
Předpokladem pro výběr pořadatele Vánoc je podání nabídky, která musí obsahovat navrhované řešení dle 
výše uvedených poţadavků zadavatele a dokumenty prokazující kvalifikaci uchazeče.  

Návrh bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

Nabídka se podává písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek. Přílohou nabídky musí být CD 
s nabídkou v elektronické formě. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce nebo obalu, označené 
názvem: 

 

 Výběr pořadatele Budějovických adventních trhů - neotvírat 
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Půjde-li o nabídku podanou více uchazeči, budou všichni tito uchazeči uvedeni na přední straně obalu nebo 
obálky. 
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby nebylo moţno ţádný list z nabídky 
volně vyjmout.  
Pro zajištění bezpečnosti nabídky provede dodavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly 
vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou (listem č. 1 je obsah nabídky se seznamem všech doloţených 
dokumentů a uvedením jejich čísla stránky). 
 
Obálka s nabídkou musí obsahovat: 
- krycí list nabídky  
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů,  
- doklad o oprávnění k podnikání:  

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm veden, 
- výpis z ţivnostenského rejstříku obsahující ţivnost: volná ţivnost obor 73) Pořádání kulturních 
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí nebo obdobné, 

- údaje o pojistné smlouvě, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem 
 třetí osobě s limitem pojistné částky min. 1 mil. Kč,   

- uvedení minimálně jedné sluţby zabezpečující organizaci akce podobného typu a rozsahu (vánoční trhy, 
historické slavnosti, jarmarky, kulturní festivaly apod.) poskytnuté uchazečem v posledních třech letech 
s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí vč. osvědčení objednatele (reference). 

- projekt  
 

Uchazeč pouţije zadavatelem poskytnuté formuláře:  
krycí list, 
čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů,  
formulář k vyplnění údajů o pojistné smlouvě,  
formulář k vyplnění údajů o poskytnuté sluţbě (reference) 

 
Součástí zadávací dokumentace je příloha - zákres vymezených zón náměstí Přemysla Otakara II., 
Piaristického náměstí, nádvoří radnice a slepého ramene Vltavy v úseku od Ţelezné panny po Solnou 
bránu. 
Formuláře i zákres vymezených zón jsou k dispozici ke staţení na webových stránkách statutárního města 
České Budějovice:  
 
http://www.c-budejovice.cz: Veřejné zakázky – Zakázky vyhlašované zřizovanými organizacemi města 
nebo Kultura, Sport, Turistika - Aktuality   
 
S případnými dotazy se obraťte na kontaktní osobu:  
Bc. Iva Sedláková, odbor kultury MMČB, náměstí Přemysla Otakara II. 1,2 v Českých Budějovicích,  
1. patro, kancelář č. 136, tel. 386801401, sedlakovai@c-budejovice.cz. 
 
 
V Českých Budějovicích dne 14.4.2011 
 

 

 

 

 

 

  Ing. Ivana Popelová  
  náměstkyně primátora 

http://www.c-budejovice.cz/

