
Příloha č. 1 – Podrobný popis služeb a položkový rozpočet

Mezinárodní vědecká konference „8th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2017)“ 1/3

Popis Jednotka Cena za jednotku

Předpokládaný 
počet nocí v 

termínu od 7. - 10. 
11. 2017

Cena celkem
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min. ****hotel - 1 lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením, nekuřácký, Wi-fi/LAN
vysokorychlostní připojení součástí ceny ubytování, TV, klimatizace, bezpečnostní
schránka, čajový a kávový set, snídaně formou bufetu součástí ceny ubytování.

1 noc                    1 855,00 Kč 30            55 650,00 Kč 

Popis Jednotka Cena za jednotku

Předpokládaný 
počet jednotek v 

termínu od 7. - 10. 
11. 2017

Cena celkem

Konferenční místnost č. 1 - kapacita min. 750 míst, divadelní uspořádání, velikost min.
550 m2, možnost rozdělení prostoru zvukotěsnou příčkou na dvě místnosti s kapacitou
min 300 míst, divadelní uspořádání. Regulovatelná klimatizace, regulovatelné zónové
osvětlení včetně osvětlení podia, podium pro řečníka a předsednický stůl pro 6 osob.
Pokud nebude k dispozici požadovaná možnost rozdělení konferenční místnosti č. 1
zvukotěsnou příčkou na dvě místnosti, musí dodavatel zajistit navíc pronájem
konferenční místnosti č. 1b.

denní pronájem                100 000,00 Kč 4          400 000,00 Kč 

Konferenční místnost č. 1b - kapacita min. min 300 míst, divadelní uspořádání.
Regulovatelná klimatizace, regulovatelné zónové osvětlení včetně osvětlení podia,
podium pro řečníka a předsednický stůl pro 2 osoby. Dodavatel nacení pouze, pokud
není schopen splnit podmínku na rozdělení prostoru konferenční místnosti č. 1
zvukotěsnou příčkou na dvě místnosti s požadovanou min. kapacitou. V opačném
případě uvede dodavatel jako cenu za jednotku "0".

denní pronájem                               -   Kč 4                         -   Kč 

Konferenční místnost č. 2 - min. 200 míst, divadelní uspořádání, velikost min. 180 m2,
možnost rozdělení prostoru na dvě místnosti zvukotěsnou příčkou s kapacitou min 100
míst, divadelní uspořádání. Regulovatelná klimatizace, regulovatelné zónové osvětlení
včetně osvětlení řečníka. Pokud nebude k dispozici požadovaná možnost rozdělení
konferenční místnosti č. 2 zvukotěsnou příčkou, musí dodavatel zajistit navíc pronájem
konferenční místnosti č. 2b.

denní pronájem                  36 700,00 Kč 4          146 800,00 Kč 

Konferenční místnost č. 2b - min. 100 míst, divadelní uspořádání, velikost min. 90 m2.
Regulovatelná klimatizace, regulovatelné zónové osvětlení včetně osvětlení řečníka.
Dodavatel nacení pouze, pokud není schopen splnit podmínku na rozdělení
prostoru konferenční místnosti č. 2 zvukotěsnou příčkou na dvě místnosti s
požadovanou min. kapacitou. V opačném případě uvede dodavatel jako cenu za
jednotku "0".

denní pronájem                               -   Kč 4                         -   Kč 

Konferenční místnost č. 3 - min. 200 míst, divadelní uspořádání, velikost min. 180 m2,
možnost rozdělení prostoru na dvě místnosti zvukotěsnou příčkou s kapacitou min 100
míst, divadelní uspořádání. Regulovatelná klimatizace, regulovatelné zónové osvětlení
včetně osvětlení řečníka. Pokud nebude k dispozici požadovaná možnost rozdělení
konferenční místnosti č. 3 zvukotěsnou příčkou, musí dodavatel zajistit navíc pronájem
místnosti č. 3b.

denní pronájem                  36 700,00 Kč 4          146 800,00 Kč 

Konferenční místnost č. 3b - min. 100 míst, divadelní uspořádání, velikost min. 90 m2.
Regulovatelná klimatizace, regulovatelné zónové osvětlení včetně osvětlení řečníka.
Dodavatel nacení pouze, pokud není schopen splnit podmínku na rozdělení
prostoru konferenční místnosti č. 3 zvukotěsnou příčkou na dvě konferenční
místnosti s požadovanou min. kapacitou. V opačném případě uvede dodavatel jako
cenu za jednotku "0".

denní pronájem                               -   Kč 4                         -   Kč 

Konferenční místnost č. 4 - kapacita min. 230 m2, velikost a dispozice místnosti vhodná
pro účely umístění posterů a pro účely demonstrace aplikací prezentovaných na
konferenci. Regulovatelná klimatizace, regulovatelné zónové osvětlení.

denní pronájem                  36 700,00 Kč 4          146 800,00 Kč 

Konferenční místnosti č. 5 - kapacita min. 90 m2, velikost a dispozice místnosti vhodná
pro účely demonstrace aplikací prezentovaných na konferenci a prezentace pro tisk.
Regulovatelná klimatizace, regulovatelné zónové osvětlení.

denní pronájem                  36 700,00 Kč 4          146 800,00 Kč 

Konferenční místnost č. 6 - kapacita min. 500 m2, tvar čtyřúhelníku, velikost a dispozice
místnosti vhodná pro účely umístění posterů a stánků vystavovatelů a podávání
občerstvení během coffee breaků a poster session, min. výška stropu 2,75 m; přístup k
nákladnímu výtahu. Regulovatelná klimatizace. Napojení na elektřinu min. 6x 230V/16A a
min 1x 400V/32A.

denní pronájem                  16 530,00 Kč 4            66 120,00 Kč 

Konferenční prostor č. 7 - kapacita min. 800 m2, tvar čtyřúhelníku, velikost a dispozice
prostoru vhodná pro účely umístění stánků vystavovatelů a podávání občerstvení během
coffee breaků a poster session, min. výška stropu 2,75 m; přístup k nákladnímu výtahu.
Napojení na elektřinu min. 6x 230V/16A a min 1x 400V/32A.

denní pronájem                           1,00 Kč 4                     4,00 Kč 

Místnost se zázemím pro organizátory - uzamykatelná místnost s odkládacími prostory a
posezením pro min. 5 osob. denní pronájem                           1,00 Kč 4                     4,00 Kč 

Místnost pro uskladnění obalového materiálu pro vystavovatele - kapacita min. 50 m2,
velikost a dispozice prostoru vhodná pro účely uskladnění prázdných obalů od materiálu
použitého pro stavbu stánků vystavovatelů. 

denní pronájem                           1,00 Kč 4                     4,00 Kč 

Prostory pro registraci účastníků - umístění v prostoru konferenčního centra, v blízkosti
vstupu, dispozice musí umožnovat registraci až 5ti účastníků konference najednou,
velikost prostor odpovídající počtu účastníků konference (cca 800) a požadavku na
plynulost registrace, součástí prostor je šatna s obsluhou. 

denní pronájem                           1,00 Kč 4                     4,00 Kč 

Prostory pro konání cateringu (obědy) - kapacita min. 600 osob formou rautu
(požadováno sezení u stolů pro všechny strávníky), odbavení během jedné hodiny. denní pronájem                           1,00 Kč 2                     2,00 Kč 

Dostupnost všech pronajímaných konferenčních prostor pro přípravu konference
(příprava registrace, stavba posterové sekce, stavba exhibice a příprava dalších částí
programu konference) dne 6. 11. 2017.

paušální částka                           1,00 Kč -                     1,00 Kč 

                                                                                                                                     55 650,00 Kč 

PODROBNÝ POPIS SLUŽEB A POLOŽKOVÝ ROZPOČET KONFERENCE

Identifikační údaje dodavatele:

Cena v Kč bez DPH ubytování
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Cena v Kč bez DPH technické vybavení 1 053 339,00 Kč                                                                                                                               
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Popis Jednotka Cena za jednotku

Předpokládaný 
počet jednotek v 

termínu od 7. - 10. 
11. 2017

Cena celkem

Balíček Dvojitá FULL HD projekce a ozvučení
2 x plátno 600 x 375 cm, přední projekce, 2 x dataprojektor 7500 ANSI, velké ozvučení, 1 
bezdrátový mikrofon

denní pronájem                  22 710,74 Kč 2            45 421,49 Kč 

Balíček FULL HD projekce a ozvučení
1 x plátno 600 x 375 cm, přední projekce, 1 x dataprojektor 7500 ANSI, velké ozvučení, 1 
bezdrátový mikrofon

denní pronájem                  12 396,69 Kč 4            49 586,78 Kč 

Balíček Dvojitá projekce a ozvučení
2 x plátno 305 x 175 cm, 16:9, přední projekce, 2 x dataprojektor 4400 ANSI, malé 
ozvučení, 1 bezdrátový mikrofon

denní pronájem                    8 925,62 Kč 6            53 553,72 Kč 

Balíček Projekce a ozvučení
Plátno 305 x 175 cm, 16:9, přední projekce, dataprojektor 4400 ANSI, malé ozvučení, 1 
bezdrátový mikrofon

denní pronájem                    4 710,74 Kč 3            14 132,23 Kč 

Napojeni na ozvuceni ve Foyer + MERIDIAN + gong (zdarma) denní pronájem                       247,93 Kč 4                 991,74 Kč 
Odpočítávání času pro řečníka (17" monitor + notebook) denní pronájem                    1 090,91 Kč 11            12 000,00 Kč 

Scénické nasvíceni řečníka paušální částka                    1 090,91 Kč 6              6 545,45 Kč 

Podium pro řečníka 10,8 x 2,4 x 0,4m hotelové + předsednický stůl pro stůl pro 2-8 osob kus                       495,87 Kč 19              9 421,49 Kč 

DRÁTOVÝ MIKROFON SHURE SM 58 kus                       471,07 Kč 1                 471,07 Kč 
ODPOSLECHOVÝ MONITOR 150 W NA PODIUM kus                       371,90 Kč 1                 371,90 Kč 
Speakers ready room - Sesítování NB a příprava sitě včetně prvního dne akce kus                    3 669,42 Kč 1              3 669,42 Kč 
Speakers ready room - Použití sítě pro sdílení souborů následné dny kus                       942,15 Kč 4              3 768,60 Kč 
Speakers ready room - Notebook pro sdílení souborů - minimální verze kus                       768,60 Kč 10              7 685,95 Kč 
Notebook, min. MSOffice 2016, Win 8/10, anglické prostředí kus                       768,60 Kč 25            19 214,88 Kč 
Bezdrátový prezentér - zelený laser kus                         74,38 Kč 18              1 338,84 Kč 
Mikrofon bezdrátový hand (včetně přijímače, stojanu na zem/stůl) kus                       322,31 Kč 22              7 090,91 Kč 
Mikrofon pro řečnický pult - husí krk kus                       322,31 Kč 18              5 801,65 Kč 
Grafický přepínač analogWay kus                    2 231,40 Kč 10            22 314,05 Kč 
HDMI rozbočovač kus                       148,76 Kč 8              1 190,08 Kč 
LCD monitor 50" na podlahovém stojanu - VGA, HDMI, USB kus                    1 487,60 Kč 4              5 950,41 Kč 
Náhledový monitor 50" monitor - pro předsednictvo kus                    1 487,60 Kč 6              8 925,62 Kč 
Hlavový mikrofon kus                       406,61 Kč 3              1 219,83 Kč 
Základní ozvučení střední kus                    1 834,71 Kč 4              7 338,84 Kč 
Magazine rack kus                       200,83 Kč 12              2 409,92 Kč 
Základní ozvučení malé kus                    1 462,81 Kč 4              5 851,24 Kč 
Technicka asistence  (obsluha zvuk, video, prezentace) hodina                       537,19 Kč 137            73 595,04 Kč 

Popis 1 jednotka Cena za jednotku

Předpokládaný 
počet jednotek v 

termínu od 7. - 10. 
11. 2017

Cena celkem

Welcome Cocktail:
6 kusů kanapek - výběr min. z 10 druhů 
2 kusy dezertů - výběr min. ze 3 druhů
2 kusy nápojů - výběr min. z: víno jakostní bílé a červené (0,2 dl), pivo 12° (0,3 dl), nealko - min.
voda perlivá a neperlivá, pomerančový a jablečný  džus, Coca-Cola (0,2 dl)
Coffee break č. 1: 
Káva espresso + smetana 7g
Čaj porcovaný (zelený, černý, ovocný) + cukr, citron 
1 ks Sladké pečivo (pro každý coffee break jiný druh)
Coffee break č. 2: 
Káva espresso + smetana 7g
Čaj porcovaný (zelený, černý, ovocný) + cukr, citron 
1 ks Sladké pečivo (pro každý coffee break jiný druh)
Coffee break č. 3: 
Káva espresso + smetana 7g
Čaj porcovaný (zelený, černý, ovocný) + cukr, citron 
1 ks Sladké pečivo (pro každý coffee break jiný druh)
Coffee break č. 4: 
Káva espresso + smetana 7g
Čaj porcovaný (zelený, černý, ovocný) + cukr, citron 
1 ks Sladké pečivo (pro každý coffee break jiný druh)
Coffee break č. 5: 
Káva espresso + smetana 7g
Čaj porcovaný (zelený, černý, ovocný) + cukr, citron 
1 ks Sladké pečivo (pro každý coffee break jiný druh)
Coffee break č. 6:
Káva espresso + smetana 7g
Čaj porcovaný (zelený, černý, ovocný) + cukr, citron 
1 ks Sladké pečivo (pro každý coffee break jiný druh)
Obědový raut č. 1 - variantně složený bufet odpovídající standardu 4* hotelu
složený min. z:
Dva druhy míchaných zeleninových salátů (studená kuchyně - saláty, předkrmy - min. 200
g/osobu)
Dva druhy studených předkrmů
Variace zeleninových a zelených salátů z čerstvé zeleniny s dresinky a doplňky
Výběr z domácího bílého i celozrnného pečiva, máslo
Polévka (0,3 l/osobu)
Pět hlavních jídel s přílohou, jedno z nich bezmasé (min 300 g/osobu vč. přílohy)
Pět druhů dezertů (3 ks/osobu)
Nápoj k obědovému rautu - džbán s vodou, ledem a citronem (1l) kus 1,00 Kč                          200 200,00 Kč               

369 861,16 Kč                                                                                                                                  

800 320 000,00 Kč        porce 400,00 Kč                      

porce

Cena v Kč bez DPH technické vybavení
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porce 87,00 Kč                        800 69 600,00 Kč          

87,00 Kč                        800 69 600,00 Kč          

porce 87,00 Kč                        800 69 600,00 Kč          

porce 87,00 Kč                        800 69 600,00 Kč          

porce 87,00 Kč                        800 69 600,00 Kč          

porce 87,00 Kč                        800 69 600,00 Kč          

porce 390,00 Kč                      800 312 000,00 Kč        
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Obědový raut č. 2 - variantně složený bufet odpovídající standardu 4* hotelu
složený min. z:
Dva druhy míchaných zeleninových salátů (studená kuchyně - saláty, předkrmy - min. 200
g/osobu)
Dva druhy studených předkrmů
Variace zeleninových a zelených salátů z čerstvé zeleniny s dresinky a doplňky
Výběr z domácího bílého i celozrnného pečiva, máslo
Polévka (0,3 l/osobu)
Pět hlavních jídel s přílohou, jedno z nich bezmasé (min 300 g/osobu vč. přílohy)
Pět druhů dezertů (3 ks/osobu)
Nápoj k obědovému rautu - džbán s vodou, ledem a citronem (1l) kus 1,00 Kč                          200 200,00 Kč               
Ostatní: 
Minerální voda perlivá ve skle 0,3l kus 61,00 Kč                        50 3 050,00 Kč   
Minerální voda neperlivá ve skle 0,3l kus 61,00 Kč                        50 3 050,00 Kč   
Pronájem nápojové fontány, včetně příslušenství (kelímky) kus 1 653,00 Kč                   8 13 224,00 Kč 
Barel s vodou do nápojové fontány (min 15 l) kus 435,00 Kč                      20 8 700,00 Kč   
Související služby:
Zajištění kompletního cateringového servisu - potřebného rautového, cateringového nábytku a
inventáře, scarting bistro stolů a dekorace cateringu, a dále personální zajištění cateringu a
obsluhy účastníků konference v rozsahu a množství odpovídajícímu obvyklé praxi a s
přihlédnutím k charakteru, účelu a zaměření konference a předpokládanému počtu účastníků
konference. 

paušální částka 1,00 Kč                          1 1,00 Kč                   

porce 390,00 Kč                      800 312 000,00 Kč        

Dodavatel nacení všechny položky SKUTEČNÝMI CENAMI v korunách českých bez DPH. Položkový rozpočet nesmí obsahovat nulovou hodnotu, text "zdarma", či "v ceně", výjma položek, 
u kterých Zadavatel (Objednatel) takovou možnost připouští. 

 
 

Cena v Kč bez DPH catering

Cena v Kč bez DPH CELKEM

1 390 025,00 Kč                                                                                                                               

2 868 875,16 Kč                                                                                                                               


	Modelový položkový rozpočet

