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vÝzva k podání nabídkv a k prokázání splnění kvalifikace.

Český střelecký svaz tímto sděluje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku na dodávku, a to
níže specifikovaných sportovních střelných zbraní brokovnic zn, BERETTA. V té
souvislosti tímto vyzÝvá k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle této výzvy do
výběrového řízení na zadání zakázky:

!dentifikační úd

,,ČSS - nákup brokovnic zn. BERETTA"

zadavateli:uoale o
Název zadavatele: Český střetecký svaz
právníforma: občanské sdružení

sídlo zadavatele: Praha 7, U Pergamenky 3, PSČ 17O OO

lCO: 005 39 520

Osoba oprávněná jednat ve

věcech smluvních:
lng. Petr Baroch, prezident ČSS

Telefon/fax: +42O 774 335 557

E-mail ba rochp@seznam.cz

kontaktní osoba ve věcech

technických:
lng. Petr Baroch, prezident ČSS

Ad resa: Lobzy ].].09, plzeň, psČ 312 o0

Telefon/fax: +42O 774 335 557

E-mail ba roch p@sezna m.cz

Zároveň sděluji, že postup zadavatele, tedy Českého střeleckého svazu, při zadání této
zakázky není zadávacím řízením ve smyslu ustanovení § 21 odst. ]. zákona č. 13712006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ,,ZVZ"\. Práva, povinnosti či
podmínky v této výzvě výslovně neuvedené se řídí dle METOD|CKÉ lNFORMACE PRo
ZADÁVÁNÍ ZarÁZrr MALÉHO ROZSAHU FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
MlNlSTERsTvA Šrosrví vt-ÁorŽe A rĚtovÝcHovy ČrsrÉ REpuBLlKy v oBLAsTl
sPoRTU PRo ZADAVATELE DLE zÁt<orun o VEŘEJNÝcH ZAKÁZKÁCH (dále jen

,,Metodika").
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Druh zakázky

Zakázka ll. kategorie dle Metodiky na dodávku zboží.

L. Předmět zakázky

Dodávka zboží, a to: sportovních střelných zbraní brokovnic zn. BERETTA.
Konkrétně se jedná o následujícízbraně v uvedeném počtu kusů:

1-. Sportovní broková kozlice Beretta model 692 skeet s výměnným zahrdlením, 73
cm hlaveň ks... 1;

2. Sportovníbroková kozlice Beretta model DT 11 skeet s výměnným zahrdlením, 73
cm hlaveň ks... 2;

3. Sportovní broková kozlice Beretta model 692 TRAP 76 cm hlaveň pevné
zahrdlení ks....4;

4. Sportovní broková kozlice Beretta model DT 11 TRAP s choke
ks....1.

celkem 8 ks brokovnic

2. Termín plnění zakázky

Datum zahájení plnění:

Datum ukončení plnění:

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Před pokláda ná hod nota veřejné zakázky :

4. Místo plnění zakázky

Místem plněnítéto veře jné zakázky je:

15.11.2013

5.t2.2ol3

785.000,-- Kč bez DPH
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Sídlo zadavatele, tj. Prah a 7,1) Pergamenky 3, PSČ 170 O0

5. Průběh výběrového řízení

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

Uchazeče, který neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem
požadovaným zadavatelem, a který tento nedostatek neodstraní ani v dodatečné
přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem, zadavatel z výběrového řízenívyloučí.

Nabídky uchazečů, kteří nebyli vyloučeni, bude zadavatel hodnotit postupem podle
bodu 10 této výzvy.

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána, bude zadavatelem vyzván k uzavření kupní
smlouvy, jejíž návrh je povinen předložit uchazeč spolu s nabídkou dle bodu 11 této
výzvy.

V případě, že takto vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem uzavřít shora
uvedenou smlouvu, vyzve zadavatel k uzavření této smlouvy uchazeče, který se
umístil za uchazečem, který odmítl uzavřít tuto smlouvu.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč musí splnit základní kva!ifikační předpokladv. Základní kvalifikační
předpoklady splňuje uchazeč:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchánítakového trestného činu; jde-li

o právnickou osobu, musítento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost

6.

L
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o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikáníči bydliště;

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí
s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo,
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče
či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí
této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikáníči bydliště;

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;

d)vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek by| zcela nepostačující nebo
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

e) který nenív likvidaci;

f) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u
orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky
ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu,
ve kterém má uchazeč sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky;

g) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
je-li podle ustanovení § 54 písm. d) zvz požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto
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Činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

h) který neníveden v rejstříku osob se zákazem plněníveřejných zakázek;

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 1

předložením čestného prohlášení.

Uchazeč musí splnit technické kvaIifikační předpokladv. Technické kvalifikační
předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

o seznam významných dodávek realizovaných uchazečem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Pro prokázání splnění tohoto dílčího technického kvalifikačního předpokladu
zadavatel určuje minimální úroveň tak, že součástí seznamu významných dodávek
musí být alespoň 2 významné dodávky odpovídající předmětu plnění zakázky;

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Zadavatel požaduje, aby v nabídce byla nabídková cena uvedena cena bez DPH, dále
s DPH, případná cena dopravy apod.

Úaa| o nabídkové ceně uchazeč zapracuje též do svého návrhu kupní smtouvy,
který bude příIohou jeho nabídky. Nabídková cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná, platná a neměnná po celou dobu trvání uzavřené kupní
smlouvy.

Platební podmínky a splatnost faktur

Cena za plnění zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu -
faktury vystavené uchazečem, přičemž přílohou daňového dokladu - faktury musí
být položkový seznam, z kterého bude patrné za jaké konkrétní plnění je daňový
doklad - faktura vystaven. Splatnost daňového dokladu - faktury bude do 15 dnů
ode dne jejího doručení zadavateli.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňbvého dokladu
ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o

7.

8.
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dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude
mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět
uchazeči k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného
dokladu.

Záloha na plněníveřejné zakázky nebude poskytnuta.

9. Úaa;e o hodnotících kritériích:

Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je,

odst. 1písm. b)ZVZ, nejnižší nabídková cena.

Hodnocena bude nabídková cena bez DpH za celkovou
stanovená způsobem dle čl. 8. této výzvy.

ve smyslu ustanovení § 78

realizaci předmětu zakázky

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

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

a) "KRYCÍ L|ST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem
a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku nebo zástupcem
zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být
součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky);

b) doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů;

d ) doklady prokazující spl nění techn ických kvalifikačn ích před pokladů;

h) nabídkovou cenu stanovenou dle bodu 8 a 10 této výzvy;

i) návrh obchodnísmlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
uchazeče, popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřený otiskem razítka.
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LL. Podání nabídek

Nabídka bude zadavateli předložena v této formě:

o nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce;

o nabídka nesmíobsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést

v omyl;

. nabídka bude zadavateli předložena ve struktuře (obsahu a členění) podle bodu

11 této výzvy;

nabídka bude zadavateli podána v jednom originálním vyhotovení (svazku);

nabídka musí být podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.

Způsob podání nabídek

Nabídky se podávaií písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek, !L
neipozděii do 13.11.2013. do 10:30 hodin

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky,,ČSS-
nákup brokovnic zn. BERETTA" na které musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídky se doručují zadavateli bud' poštou na adresu sídla zadavatele, tj. U

Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 17OOO, nebo osobně, a to od 1,.I1,.2Ot3 do 13.1-'J,.2O!3,

vždy od 8:00 hod. do 15:00 hod. (dne 13.1,t.2OI3 možno do 10:30 hod.) rovněž na

uvedenou adresu sídla na adresu sídla zadavatele.

Bude-li nabídka uchazeče zadavateli doručena po lhůtě pro podání nabídek,
zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po

uplynutí lhůty pro podání nabídek, a nebude posuzována ani hodnocena.

otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne t3.tL.2OL3 v sídle zadavatele, tj. U Pergamenky
3, praha 7, pSČ 170 oo, v kanceláři tajemnít<a Čss od 11:00 hod.

Zadavatel důrazně doporučuje osobní účast uchazeče při otevíranioUater.

t2.
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13. Výhrady zadavatele

o podanou nabídku nelze měnit;

o varianty nabídky zadavatel nepřipouští;

zadavatel si vyhrazuje právo vybrat nabídku, která nejlépe splní uvedená kritéria;

uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 30 dnů od uplynutí lhůty pro

podání nabídek;

do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto výběrovém zení kdykoli
zrušit, popř. odmítnout všechny podané nabídky. Vybranému uchazeči nevzniká

nárok na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem, Zrušení výběrového řízení
zadavatel vyzvaným uchazečům písemně oznámí;

zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle
pod mínek sta novených zadavatelem (kva lifi kace, obsa h na bíd ky atd.);

zadavatel si vyhrazuje právo na základě předložených nabídek vyžádat od

vybra ných uchazečů dopl ňující informace;

žádný uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastív tomto
výběrovém řízení.

lng. Petr Baroch

prezident Českého střeleckého svazu

Výzva k podání nabídky byta vybranému zájemci odeslána dne 25.10.2013
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