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V Praze dne 12. 9. 2019 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ /VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY 

I. Identifikační údaje zadavatele 

1.1. Základní údaje o zadavateli 

 

Název zadavatele: Český krasobruslařský svaz, z.s. 

Právní forma: Spolek 

Sídlo zadavatele: Václavské náměstí 838/9, 110 00 Praha 1 

IČO: 629 37 839 

Osoba oprávněná jednat ve věcech 

smluvních: 

Ing. Stanislav Židek – předseda svazu 

Evžen Milčinský – místopředseda svazu 

Telefon/fax: 230 234 505 

E-mail: cks@czechskating.org 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Evžen Milčinský 

Adresa: Lubina 171, 742 21 Kopřivnice 

Telefon/fax: 605 112 445 

E-mail: evzen.milcinsky@czechskating.org 

1.2. Zástupce zadavatele v řízení 

Zuzana Dohnalová, advokátní kancelář 
se sídlem Praha 4, K Dolům 1924/42, 143 00 
kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Dohnalová, advokát, č. osv. ČAK 11320 
e-mail: zuzana.dohnalova@akdohnalova.cz 

 
 
 

Zadavatel: 

Český krasobruslařský svaz, z.s. 

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 838/9, 110 00 

IČO: 62937839 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu: 

Pořízení nového hardware systému pro výpočet a zpracování výsledků 

krasobruslařských soutěží v ISU systému hodnocení pro Český krasobruslařský 

svaz 
 

zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

mailto:zuzana.dohnalova@akdohnalova.cz
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II. Druh veřejné zakázky 

veřejná zakázka na dodávky 

III. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu 

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž (vč. instalace) systému pro 
zpracování výsledků soutěží ISU SH (systém hodnocení dle pravidel International skating union). 
Předmět veřejné zakázky nezahrnuje dodávku software. Podrobná specifikace jednotlivých 
komponent systému je přílohou č. 1 této výzvy. 
 

IV. Místo a termín/doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. 
 
Realizace veřejné zakázky bude započata na základě písemné výzvy objednatele. 

 
Zadavatel požaduje dobu plnění veřejné zakázky v délce do 1 měsíce.  
 

V. Požadavky zadavatele na kvalifikaci a další podmínky 

Kvalifikace 
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který: 
a) splní základní způsobilost a  
b) splní profesní způsobilost a  
c) splní technickou kvalifikaci 
 
Základní způsobilost. 
Základní způsobilost k účasti v předmětné veřejné zakázce splní dodavatel, který: 

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

- 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, 

- není v likvidaci, proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele. 

 
Je-li právnickou osobou, musí splňovat podmínku podle písm. a) tato právnická osoba a zároveň 
každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí 
splňovat podmínku podle písm. a): 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou 

osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
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Je-li pobočkou závodu zahraniční právnické osoby, musí splňovat podmínku podle písm. a) tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li pobočkou české právnické osoby, musí splňovat 
podmínku podle písm. a) osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.  
 
K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 3 
této výzvy. 
 
Profesní způsobilost 
Profesní způsobilost k účasti v předmětné veřejné zakázce splní dodavatel, který předloží : 

- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje, který nesmí být starší tří měsíců přede dnem odeslání této výzvy, 

- platné oprávnění k podnikání v rozsahu velkoobchod a maloobchod. 
 

/Dodavatel předloží výpisy z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenské 
listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v oboru. 
Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis 
z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání 
v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se 
zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy./ 
 
 
Technická kvalifikace: 
Kritéria technické kvalifikace splní dodavatel, který předloží seznam významných dodávek 
poskytnutých za posledních 10 let před odesláním výzvy k podání cenové nabídky. Tento seznam 
musí obsahovat níže uvedené údaje o alespoň 1 významné dodávce, kterou se rozumí dodávka a 
montáž kompletního hardware pro systém ISU SH.  
 
Seznam musí být předložen ve formě česného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat 
jménem dodavatele. Ze seznamu musí vyplývat alespoň následující údaje: 

a) obchodní firma/název objednatele 
b) předmět plnění 
c) cena  
d) doba poskytnutí dodávky 
e) kontaktní osoba, u které je možné provedení služby ověřit 

 
Pro účely posouzení splnění kvalifikace postačí, pokud byla dodávka uvedená v příslušném seznamu v 
 období 10 let před zahájením tohoto zadávacího řízení dokončena; 
 

Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů. 

Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele 
nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí 
nabídky.  
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými 
v prostých kopiích.  
Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní zadávacího řízení a který byl vybrán k uzavření 
smlouvy) je povinen zadavateli na jeho žádost předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů 
o jeho kvalifikaci. Nepředložení požadovaných dokumentů vybraným dodavatelem se považuje za 
neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy. V případě, že do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení 
přijetí žádosti vybraný dodavatel výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje zadavatel tuto 
skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 5 ZZVZ a 
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vyzve k uzavření smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí. V případě, že žádost zadavatele 
bude odeslána e-mailovou zprávou, považuje se za potvrzení přijetí e-mailové zprávy dodavatelem 
i doručení automaticky generované zprávy poštovního serveru o doručení e-mailové zprávy do e-
mailové schránky dodavatele zadavateli. 
V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka. 
Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském 
jazyce.  
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované kvalifikace předložením dokladu o zapsání 
dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 
226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje doklady požadované 
zadavatelem k prokázání základní způsobilosti v plném rozsahu a doklady požadované zadavatelem k 
prokázání profesní způsobilosti pouze v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti požadované zadavatelem 
v této výzvě k předložení cenové nabídky.  
Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované kvalifikace platným certifikátem vydaným v 
rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící komise posoudí prokázání splnění kvalifikace 
dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem. 
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady 
nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je 
povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. 
Nabídka dodavatele, který neprokáže splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, může být 
zadavatelem vyřazena ze zadávacího řízení. 
 

VI. Obchodní a platební podmínky 

Zadavatel požaduje, aby Vzorová smlouva o dílo, která je přílohou této výzvy, tvořila součást návrhu 
smlouvy. Pro tento účel postačí, je-li Vzorová smlouva o dílo, která je přílohou této výzvy, součástí 
nabídky doručené zadavateli. Účastník je v návrhu smlouvy oprávněn odchýlit se od obchodních 
podmínek uvedených v příloze této výzvy toliko ve prospěch zadavatele, nesmí však při tom změnit 
žádnou obchodní podmínku uvedenou ve vzorové smlouvě o dílo v neprospěch zadavatele. Veškeré 
změny obchodních podmínek uvedených ve Vzorové smlouvě o dílo musí být viditelně označeny 
např. barevně.  

 
Návrh smlouvy v nabídce musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka dle 
výpisu z obchodního rejstříku (či jiné obdobné evidence). V případě podpisu návrhu jinou osobou, 
musí nabídka obsahovat originál nebo úředně ověřenou kopii jejího zmocnění. 
 

VII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejména v návrhu smlouvy) byla uvedena nabídková cena za 
plnění předmětu veřejné zakázky v Kč bez DPH, výše DPH a včetně DPH.  
 
Odpovědnost za správnost stanovení sazby DPH nese účastník.  
 
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky 
malého rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele 
nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu, není-li ve 
výzvě k předložení cenové nabídky výslovně stanoveno jinak.  
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Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny. 

Nabídkovou cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky 
malého rozsahu dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět 
veřejné zakázky malého rozsahu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

VIII. Kritéria hodnocení nabídek včetně stanovení pravidel hodnocení 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených hodnotících kritérií: 
 

 kritérium váha 

I. nabídková cena včetně DPH 90% 

II. délka záruky za jakost 10% 

 
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé 

nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria. 

a) způsob hodnocení kritéria ad. I-nabídková cena 

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše v Kč včetně 

daně z přidané hodnoty. Preferovány jsou nižší hodnoty před vyššími. 

Hodnocení podle tohoto kritéria bude provedeno tak, že každá hodnocená nabídka získá 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100,  poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k 
hodnocené nabídce a váhou kritéria (tj, 0,90). 

 
b) Způsob hodnocení kritéria ad. II – délka záruky za jakost 

 
Zadavatelem stanoví, že v rámci tohoto hodnotícího kritéria bude zohledněna nabízená 
záruka za jakost nad rámec minimální 2 leté délky. 

 
Hodnocení bude provedeno tak, že každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100, poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky a váhou 
kritéria (tj, 0,10). 

 
Hodnocení bude následně provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle 

dílčích kritérií budou sečtena a na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude 
stanoveno pořadí vhodnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvhodnější bude stanovena nabídka, 
která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. 

IX. Způsob podání nabídek 

Nabídku je účastník povinen podat písemně v jednom originále v souladu se zadávacími podmínkami. 
 
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být včetně veškerých požadovaných dokladů a 
příloh svázány do jednoho svazku. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a 
obchodní firmou a sídlem účastníka. 
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Součástí nabídky bude rovněž CD, které bude obsahovat scan písemné verze nabídky a v samostatné 
složce návrh smlouvy ve formátu doc. se všemi přílohami v elektronické podobě. 
 
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. 
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány 
statutárním orgánem účastníka; v případě podpisu jinou osobou musí být její zmocnění doloženo v 
nabídce. 
 
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad 
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 
 
Všechny listy svazku musejí být očíslovány průběžnou číselnou řadou počínající číslem 1. Posledním 
listem svazku musí být prohlášení účastníka, v němž se uvede celkový počet všech listů ve svazku.  

X. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídky je možno podávat osobně na adresu sídla zástupce zadavatele v řízení – Zuzana Dohnalová, 
advokátní kancelář, Praha 4, K Dolům 1924/42, 143 00 předáním pracovníkovi přítomnému v sídle 
zástupce zadavatele, případně vložením nabídky do poštovní schránky označené firmou zástupce 
zadavatele. 
 
Nabídky je možné podávat též kurýrní službou nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na výše 
uvedenou adresu, a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny. Za rozhodující se 
považuje okamžik doručení nabídky zadavateli na výše uvedenou adresu, nikoli předání nabídky 
kurýrní službě nebo držiteli poštovní licence podle zvláštního právního předpisu.  
 
Nabídky jsou účastníci povinni podat písemně, a to v jedné řádné a uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky. Na obálkách musí být uvedena korespondenční adresa. Obálku s nabídkou 
zadavatel doporučuje opatřit podpisem případně razítkem účastníka, a to tak, aby žádnou obálku 
nebylo možné jakýmkoli způsobem otevřít, aniž by došlo k poškození takových ochranných prvků. Na 
obálce musí být zřetelně uveden text „neotvírat“. 
 
Nabídku je nutné doručit na adresu zástupce zadavatele v řízení nejpozději v pondělí 30. 9. 2019 
v 10:00 hodin (lhůta pro podání nabídek).  
 

XI. Ostatní informace 

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 
a) zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek, 
b) účastník není oprávněn zrušit nebo změnit nabídku, 
c) účastníci sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, 
d) jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit 

transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž 
důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky, 

e) zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, resp. zrušit výzvu k podání cenové nabídky 
kdykoli do doby podpisu smlouvy, 

f) zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit zadávací podmínky s adekvátním 
prodloužením lhůt. Účastníkům v souvislosti s těmito změnami nevznikají žádná práva na 
náhradu škody, 

g)  Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Přílohy:  

č.1 – Technické podklady 
č.2 – Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti. 
č.3 – Vzorová smlouva o dílo 
č.4 – Vzor krycího listu nabídky. 
 

        Český krasobruslařský svaz, z.s. 
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