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vÝzva k podání nabídkv ve zjednodušeném podlimitním řízení.

V právním zastoupení Českého střeleckého svazu, reg. č. VSP/I- 169/90-
R, IC 00539520, se sídlem U Pergamenky 3, L70 00 Praha 7 - Holešovice
ve věci veřejné zakázky

,,ČSS - nákup sportovního střeliva 2012 II.*

a v souladu s ustanovením § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v pozd. znění (dále jen ,,zák. o veř. zakázkách") tímto
předkládám

výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zároveň uvádím bližší specifikaci a podmínky shora uvedené veřejné
zakázky:

. Zadavatel

Český střelecký svaz
reg. č. VSP/I-169/9o-R, tČ 00s3952o
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupený: Ing. Petrem Barochem, prezidentem

Právní zastoupení zadavatele - adresa pro doručování písemností:
Advokátní kancelář Ondruš & Ondruš a partneři
Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno
fax: 545 570 592
e-mail : podatelna@ondrus.eu

sídlo: Bmo. Těsnohlídkova 9, PSC: 6l3 00;
pobočka: Olbramkostel tZ+, PSČ: 67.1 5\ pobočka: Plzeř.,Lobzy t tOq, PSČ: 3l5 00,

reg.č. CAK: 1 0 878; IC: 11451623; DIC CZ 6706181240; číslo účtu: 21-446330201 l0l00
telifax: 545 510 592 e-mail: podatelna@ondrus.eu



. obecné informace o veřejné zakázce

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávku

Charakteristika veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka ve
smyslu ust. § 72 odst. 2 zák. č. t37/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v pozd. znění.

V souladu s ust. § 47 zák. č. I37/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v pozd. a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 2L95/2002, ve znění nařízení Komise č. 215I/2003 je předmět
veřejné zakázky klasifikován CPV 29600000-5.

Předpokládaná hodnota zakázkv: 2.700.000,- Kč bez DPH (slovy:
dva m i l ionysed msettisíckoru nčeských ) .

Předmětem veřejné zakázky ,,ČSS - nákup sportovního střeliva 2OI2
II.* je dodávka sportovního střeliva. Předmět plnění sportovní
střelivo je specifikován v textové části zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka ,,ČSS nákup sportovního střeliva 2OL2 II." je
vzhledem ke své povaze rozdělena na tři (3) části. Zájemce je
oprávněn podat nabídku na všechny či pouze na některé části
veřejné zakázky. Jednotlivé části budou v souladu s ustanovením §
98 zák. o veř. zakázkách hodnoceny samostatně.

Předpokládané termíny realizace

o zahájení dodávky: ihned po podpisu kupní smlouvy

o dokončení dodávky: 10.I2.20t2

. Místo dodávky předmětu plnění

Hlavní město praha; konkrétní místo dodávky předmětu plnění bude
určeno před termínem předání a převzetí kompletní dodávky.

zadávací lhůta

Zadávací lhŮta, po kterou
stanovena zadavatelem na

J_sou_ uchazečovými nabídkami vázáni, je
5 meslcu.



. zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je k dispozici u právního zástupce
zadavatele, který ji poskytne zájemci na základě žádosti zájemce.

. Yyžádání dodatečných informací

Případné dotazy nebo požadavky na doplňující informace týkající se
technických náležitostí jednotlivých částí veřejné z"akázky mohou
jednotliví zájemci podávat přímo panu Vladimíru Saňákovi, a to
pouze e-mailem na adresu sanak@shooting.cz, příp.p.Jiřímu
Streitovi rovněž e-mailem na adresu streit@shooting.cz, nejpozději
však do 31.10.20t2 15:00 hod.

Ostatní dotazy týkající se výběrového Yízení mohou být jednotlivými
zájemci podávány pouze zástupci zadavatele, tj. Advokátní kancelář
Ondruš & Ondruš a partneři, Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno, fax:
545 570 592, e-mail: podatelna@ondrus.eu, a to jen písemnou
formou (faxem nebo e-mailem). Doručeny musí být nejpozději
do 31.10.20t2 t5:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek

LhŮta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni
odeslání výzvy k podání nabídek, je stanovena zadavatelem na
20 dnŮ a končí dne L2.Lí..2OL2 v 1O:OO hod, kdy nejpozději
musí být zadavateli doručeny obálky s nabídkami.

Způsob podání nabídek

Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zadavatele, tj.
U Pergamenky 3, L7O 00 Praha 7 - Holešovice do ukončení lhŮty pro
podávání nabídek, tj., do L2.L1.2OL2 do 1O:OO hod. Nabídky
doručené po uplynutí stanovené lhŮty nebudou zadavatelem přijaty.

otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno po skončení lhŮty pro podání
nabídek, tj. dne í.2.LL.2OL2 v 1O:3O hod. v sídle zadavatele, tj.
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

Při otevírání obálek mohou být přítomni pouze členové komise a
náhradníci, zástupci zadavatele, zástupci Advokátní kanceláře
Ondruš & Ondruš a partneři a po jednom zástupci za uchazeče.



Zadavatel výslovně uvádí, že doporučuje všem uchazečŮm, kteří
podají nabídku, aby se zúčastnili otevírání obálek (osobně, resp.
v zastoupení osoby, která je za uchazeče oprávněna jednat).

. Požadavky na prokázáni splnění kvalifikace

Kvalifikaci podle ustanovení § 50 zák. o veř. zakázkách splní
uchazeč, který prokáže splnění:

o zák|adních kvalifikačních předpokladŮ podle ustanovení § 53
zák. o veř. zakázkách, tj. předložením čestného prohlášení

o profesních kvalifikačních předpokladŮ podle ustanovení § 54
zák. o veř. zakázkách, tj. předložením dokladŮ podle písm. a)
a písm. b) cit. ustanovení

o dle písm. a) cit. ustanovení: úředně ověřená kopie
výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnŮ

o dle písm. b) cit. ustanovení: úředně ověřená kopie
živnostenského listu nebo licence vztahující se
k předmětu veřejn é zakázky

Bližší informace o zpŮsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.

. kritéria pro hodnocení nabídek

Kritériem pro hodnocení nabídek na zadání veřejné zakázky je
výhradně nejnižší nabídková cena včetně DPH.

. Da!ší podmínky pro zpracování nabídky

Další podmínky pro zpracování nabídky jsou zadavatelem vymezeny
v zadávací dokumentaci.

. Práva zadavatele

Zadavatel si výslovně vyhrazuje tato práva:

o změnit, {oplnit nebo upřesnit podmínky této výzvy během
trvání lhůty pro podání nabídek;

o zrušit tuto výzvu;
o v prŮOětru zadávacího řízení si vyžádat od uchazečŮ další

doplňující informace,
o odmítnout všechny nabídky;



o odmítnout nabídku od uchazeče, jež nebyl vyzván k podání
nabídky;

o neuzavřít smlouvu se Žádným z uchazeČŮ;
o odmítnout variantní řešení nabídky, pokud jej zadavatel

nepřipustil;

o zveřejnit výzvy k podání nabídek na internetových stránkách
zadavatele, tj. www.shooting.cz;

o doplnit podmínky veřejné zakázky, nejpozději však do konce
lhŮty pro poskytování dodatečných informací.

ťu-
ní kancjrlář Ondruš & Ondruš a partneii
JUDr. Radek Onoruš, advokát
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JUDr. Radek Ondruš
advokát

v plné moci
českého střeleckého svazu

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízeni
v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách byla vybraným
zájemcům odeslána dne 23.L0.2Ot2.

Příloha:
1. Plná moc pro právní zastoupení, v kopii


