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Níže uvedený zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na 
zadání zakázky s názvem: 

„zajištění startovacího zařízení pro soutěže ve skicrossu a snowboardcrossu“ 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele: Klub Krušných hor,z.s. 
Právní forma: Spolek 
Sídlo zadavatele: 363 01 Boží Dar 222 
IČO:  26643880 
Osoba oprávněná zastupovat 
zadavatele 

 Miroslav Schimmer, jednatel spolku 
 

Administrátor zadávacího 
řízení: 

Miroslav Schimmer 

Kontaktní osoba: Miroslav Schimmer 
Adresa: 363 01 Boží Dar 222 
Telefon/fax: 737 222 432 
E-mail: mschimmer@volny.cz 

Shora uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na dodávky s názvem 
„dodání startovacího zařízení pro soutěže ve skicrossu a snowboardcrossu“realizovanouv rámci 
projektu „Pořádání zimní ODM 2020 „Projekt“spolufinancovaného prostřednictvím individuální 
dotace Karlovarského kraje. 

Zadavatel není v tomto výběrovém řízení zadavatelem ve smyslu § 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ“). 

V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ,vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci, kde 
zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ. 

 

Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění 
kvalifikace dle této výzvy. 

1. Druh zakázky 

Zakázka malého rozsahuna dodávky. 
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2. Předmět zakázky 

2.1 Předmět plnění zakázky a jeho specifikace 

Účelem tohoto výběrového řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel 
zavážedodat zadavateli Startovací zařízení pro pořádání soutěží ve skicrossu a 
snowboardcrossu včetně startovací elektroniky s příslušenstvím dle technické specifikace 
tvořící přílohu č. 1 a nedílnou součást této výzvy (dále jen „poptávané plnění“). 

3. Termín plnění zakázky 

Předpokládané datum zahájení plnění: Ihned po obdržení písemné 
výzvy k zahájení plnění 

Předpokládané datum dokončení plnění: do 15.12.2019 

4. Místo plnění zakázky 

Místem plnění této zakázky je sídlo zadavatele. 

5. Průběh výběrového řízení 

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel otevře podané obálky a posoudí splnění 
podmínek účasti dodavatelů podle této výzvy, kteří ve lhůtě pro podání nabídek podali nabídku 
v tomto výběrovém řízení. 

Dodavatele, kteří neprokážou splnění podmínek účasti v rozsahu a způsobem požadovaným 
zadavatelem, a kteří tento nedostatek neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené 
zadavatelem, zadavatel z výběrového řízení vyloučí. 

Nabídky dodavatelů, kteří nebyli vyloučeni, bude zadavatel hodnotit postupem podle 
ustanovení čl. 9. této výzvy. 

Dodavatel, jehož nabídka bude dle ustanovení čl. 9. této výzvy vybrána, bude zadavatelem 
vyzván k uzavření smlouvy dle závazného vzoru, který tvoří přílohu č. 2a nedílnou součást této 
výzvy, jejíž návrh je povinen předložit dodavatel spolu s nabídkou dle ustanovení čl. 10. této 
výzvy. 

V případě, že vybraný dodavatel odmítne se zadavatelem uzavřít smlouvu, vyzve zadavatel 
k uzavření smlouvy dodavatele, který se umístil za dodavatelem, který tuto smlouvuodmítl 
uzavřít. 
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6. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů 

Dodavatel musí splnit základní způsobilost. Základní způsobilost splňuje dodavatel: 

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin 
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o 
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, nebo osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 
statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu 
zahraniční právnické osoby, musí předpoklad podle tohoto ustanovení splňovat tato 
zahraniční právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku či žádost o účast 
pobočka závodu české právnické osoby, musí předpoklad podle tohoto ustanovení splňovat 
osoby uvedené v ustanovení § 77 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu a není ani v obdobné situaci podle právního 
řádu země svého sídla. 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle tohoto ustanovení předložením 
čestného prohlášení dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást této výzvy. 

7. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

Dodavatel uvede nabídkovou cenu jako celkovou cenu za realizaci zakázky včetně provádění 
všech souvisejících činností v rozsahu a za podmínek dle závazného návrhu smlouvy tvořícího 
přílohu č. 2 této výzvy. 

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a 
celkovou cenou včetně DPH.  

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na realizaci zakázkyza podmínek dle této 
výzvy a závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2tétovýzvy. 
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Dodavatelem uvedená nabídková cena je cenou maximální a nepřekročitelnou po celou dobu 
plnění zakázky. Dodavatel je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy 
tvořícím součást jím podané nabídky. 

Zadavatel stanovuje maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny 525.000,- Kč 
bez DPH. Dodavatelé, jejichž nabídky tuto částku překročí, budou z účasti ve výběrovém řízení 
vyloučeni. 

8. Platební podmínky a splatnost faktur 

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu 
č. 2tétovýzvy. 

Obsah závazného návrhu smlouvy může dodavatel při zpracování návrhu smlouvy doplnit 
pouze v těch částech, kde to vyplývá ze samotného textu smlouvy nebo jiné části této výzvy, 
jiné změny nejsou přípustné. 

9. Údaje o hodnotících kritériích 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je, analogicky dle ustanovení § 114 odst. 1 
ZZVZ, ekonomická výhodnost nabídky. 

V rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky bude zadavatel analogicky dle věty 
druhé ustanovení § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotit podané nabídky dle nejnižší nabídkové ceny za 
kompletní realizaci zakázky bez DPH, jak je vymezena v čl. 2. této výzvy, stanovené v souladu 
s čl. 7. této výzvy. 

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

Nabídka bude zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění): 

a) vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, 
opatřený razítkem a podpisem osoby, či osob oprávněných zastupovat dodavatele 
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo 
zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, přičemž plná moc musí 
být v takovém případě součástí nabídky uložená za krycím listem nabídky; 

b) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti; 

c) nabídková cena stanovená dle ustanovení čl. 7. a 9. této výzvy; 
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d) návrh smlouvy dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 2 tétovýzvy podepsaný osobou 
oprávněnou zastupovat dodavatele a opatřený razítkem dodavatele; 

Návrh smlouvy musí být vyhotoven v příslušném počtu vyhotovení a tato nesmí být 
s ostatními částmi nabídky pevně spojena, aby je mohl zadavatel z nabídky vyjmout a 
připojit k nim svůj podpis. 

e) čestné prohlášení dodavatele, že je vázán celým obsahem své nabídky, a to nejméně po 
dobu 90 kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Nabídka musí splňovat následující požadavky: 

a) nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce; 

b) nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl; 

c) nabídka musí být předložena ve struktuře (obsahu a členění) podle předchozího odstavce; 

d) nabídka musí být podána v jednom originálním vyhotovení (svazku); 

e) nabídka musí být podepsána oprávněným zástupcem dodavatele. 

11. Podání nabídek 

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originálním vyhotovení v listinné podobě 
a 1 vyhotovení v elektronické podobě na přiloženém CD, v uzavřené obálce, která musí být 
označena nápisem „NEOTEVÍRAT – nabídka – zajištěnístartovacího zařízení pro soutěže ve 
skicrossu a snowboardcrossu“a na uzavření opatřena razítky dodavatele. Na obálce musí být 
uvedeny identifikační údaje a adresa dodavatele. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 3.9.2019v 10:00 hod. 

Nabídky se doručují zadavateli prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Klub 
krušných hor, z.s.,363 01 Boží Dar 222 a musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro 
podání nabídek. 

Bude-li nabídka dodavatele zadavateli doručena po lhůtě pro podání nabídek, zadavatel 
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek, a takováto nabídka nebude posuzována ani hodnocena. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v sídle Klubu Krušných hor, z.s., Boží Dar 222, 363 01 
Boží Dar, a to 3. 9. 2019 v 10:10 hod. Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit všichni 
zástupci účastníků.  

Všichni účastníci budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni.  
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12. Výhrady zadavatele 

a) podanou nabídku nelze měnit; 

b) po uplynutí lhůty pro podání nabídek dle ustanovení čl. 11. této výzvy až do uplynutí lhůty, 
po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami dle ustanovení čl. 10. al. 1 písm. e) této výzvy 
vázáni, jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podání nabídek v souladu 
s ustanovením § 1736 občanského zákoníku neodvolatelnými; 

c) zadavatel nepřipouští varianty nabídky; 

d) zadavatel je oprávněn až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem toto 
výběrové řízení kdykoli zrušit, popř. odmítnout všechny podané nabídky, přičemž není 
povinen sdělovat důvody svého rozhodnutí. Vybranému dodavateli zároveň nevzniká nárok 
na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem. Zrušení výběrového řízení zadavatel písemně 
oznámí všem účastníkům výběrového řízení a zároveň zveřejní na webových stránkách 
zadavatele; 

e) zadavatel je oprávněn až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem změnit 
podmínky výběrového řízení uvedené v této výzvě. Změnu podmínek výběrového řízení 
zadavatel písemně oznámí všem vyzvaným dodavatelům a zároveň zveřejní na webových 
stránkách zadavatele; 

f) zadavatel si vyhrazuje právo na základě předložených nabídek vyžádat od vybraných 
dodavatelů doplňující informace; 

g) za akceptaci návrhu nabídky vybraného dodavatele a jím předloženého návrhu smlouvy se 
považuje až okamžik podpisu smlouvy oprávněnými zástupci zadavatele. 

h) dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení; 

i) předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou dodavatelé bez výhrad na vědomí, že 
v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů 
souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského 
zákoníku se tak v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku na toto výběrové 
řízení neaplikuje. 

 

Boží Dar dne 21.srpna2019 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - specifikace poptávaného plnění; 

Příloha č. 2 - závazný návrh smlouvy; 
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Příloha č. 3 - závazný vzor čestného prohlášení; 

Příloha č. 4 - krycí list nabídky. 

 

 

 ___________________  
 Klub Krušných hor,z.s.  
 Miroslav Schimmer  
 prezident spolku  
 


