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V Praze dne 2. července 2020 
 

Výzva k podání nabídky. 
 

Český střelecký svaz, z.s. tímto sděluje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku a vyzývá 
k podání nabídky na veřejnou zakázku: 

 
„ČSS – nákup sportovního střeliva 2020.“ 

 
PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU 

 
zjednodušené podlimitní řízení 

 

na dodávku, a to sportovního střeliva, konkrétně definovaného v zadávací dokumentaci. 
V té souvislosti zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle této výzvy 
do výběrového řízení na zadání uvedené zakázky. 

 

1/ Identifikační údaje zadavatele: 

Název zadavatele: Český střelecký svaz, z.s. 
Právní forma: Spolek 
Sídlo zadavatele: Praha 7, U Pergamenky 3, PSČ 170 00 
IČO: 005 39 520 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech smluvních i technických: 

Jiří Streit, prezident ČSS, z.s. 

Telefon/fax: +420 775 661 890 
E-mail: streit@shooting.cz 

 

 

Postup zadavatele, tedy Českého střeleckého svazu, z.s. při výběru nejvhodnější nabídky 
je postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).  

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s. 
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2/ Specifikace zakázky 

Podlimitní veřejná zakázka, na dodávku. 

3/ Předmět zakázky 

• Dodávka zboží – sportovního střeliva. 
 

• Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v pozd. znění vzhledem ke své povaze rozdělena na tři (3) části. Dodavatel 
je oprávněn podat nabídku na všechny či pouze na některé části veřejné zakázky. 
Jednotlivé části budou v souladu s ustanovením § 101 zák. o zadávání veř. zakázek 
hodnoceny samostatně. 
 

Specifikace dodávek podle jednotlivých částí veřejné zakázky: 
 
1. část veřejné zakázky – dodávka sportovního střeliva .22 LR ELEY TENEX 
 
• .22 LR. ELEY TENEX         50 000 ks 

• .22 LR ELEY TENEX Slow pistol      25 000 ks 

• .22 LR ELEY SPORT      200 000 ks 

-----275 000 kusů----- 
 

2. část veřejné zakázky – dodávka sportovního střeliva .22 LR LAPUA 
 

• .22 LR LAPUA CENTER X        200 000 ks 

• .22 LR LAPUA SK STANDARD PLUS       400 000 ks 

-----600 000 kusů----- 
 

3. část veřejné zakázky – dodávka sportovního střeliva DIABOLO  
 

• .177 Diabolo – váha 0,520 g – ráže 4,49 mm       250 000 ks 

• .177 Diabolo – váha 0,520 g – ráže 4,50 mm       500 000 ks 

• .177 Diabolo – váha 0,535 g – ráže 4,49 mm         500 000 ks 

• .177 Diabolo – váha 0,535 g – ráže 4,50 mm       775 000 ks 

-----2 025 000 kusů----- 



4/ Předpokládaná hodnota zakázky 

 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

    2.958.000,-- Kč bez DPH 

 
5/ Údaj o přístupu k zadávací dokumentaci 

Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele, tj. 
http://shooting.profilzadavatele.cz 

 
6/ Lhůta pro podání nabídek 
 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění výzvy 
k podání nabídek na profilu zadavatele, je stanovena zadavatelem na 21 dnů a 
končí dne 23.7.2020 v 9:30 hod. doručením nabídek; 
 

 
7/ Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být 

podány 
  

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Výhradně v českém jazyce. 
 
  
 
8/ Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů 
 

Dodavatel je povinen splnit základní a profesní způsobilost, u profesní způsobilosti 
je povinen prokázat, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu 
veřejné zakázky, tj. zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci – koncesi. 
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je 
nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro 
veřejné zakázky podle § 87 zák. o zadávání veř. zakázek. Zadavatel si může v 
průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených 
kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zák. 
o zadávání veř. zakázek a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zák. o zadávání 
veř. zakázek musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 
v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. 
 
Zadavatel upozorňuje, že je povinen před uzavřením smlouvy vyžádat si od 
vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o 
kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 



 
  
9/ Pravidla pro hodnocení nabídek. 

 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. 

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH za celkovou realizaci předmětu zakázky. 

 

 

……………………………………………………… 

Jiří Streit, v.r. 

Prezident Českého střeleckého svazu, z.s. 

Příloha:  
1. Zadávací dokumentace 
2. Cenová nabídka 
3. Návrh kupní smlouvy 

 


