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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, t70 00 Praha 7 - Holešovice
ve věci veřejné zakázky

,,ČSS - nákup sportovního střeIiva 2o12*

a v souladu s ustanovením § 38 zák. č. L37/2006 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-169/90-R, Ic 00539520
U Pergamenky 3, I70 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupený: Ing. Petrem Barochem, prezidentem

Právní zastoupení zadavatele - adresa pro doručování písemností:
Advokátní kancelář Ondruš & Ondruš a partneří
Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno
fax: 545 57O 592
e-mail : podatelna@ondrus.eu

sídlo: Brno. Těsnohlídkova q, PSČ: 6l3 00;
pobočka: Olbramkostel tZ+, PSČ: 6't"| Sl;pobočka: Plzeň, Lobzy ttOg, PSČ: 315 00,

reg.č. ČAK: l0 878; IČ:71457623;DIČ: CZ 6106181240; číslo účtu: 2'7-44633020710100;
tel/fax: 545 570 592 e-mail: podatelna@ondrus.eu



. obecné informace o veřejné zakázce

Druh veřejné zakázkv: veřejná zakázka na dodávku

Charakteristika veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka ve
smyslu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v pozd. znění.

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

Předmětem veřejné zakázky ,,ČSS nákup sportovního střeliva
20t2* je dodávka sportovního střeliva. Předmět plnění - sportovní
střelivo je specifikován v textové části zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka ,,ČSS nákup sportovního střeliva 2012* je
vzhledem ke své povaze rozdělena na čtyři (4) části, přičemž
zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zájemce je oprávněn podat
nabídku na všechny či pouze na některé části veřejné zakázky.
]ednotlivé části budou v souladu s ustanovením § 98 zák. o veř.
zakázkách hodnoceny samostatně. Předmět jednotlivých částí je
vymezen v zadávací dokumentaci.

Předpok!ádané termíny realizace

o zahájení dodávky: ihned po podpisu kupní smlouvy

o dokončení dodávky: 10.11.2012

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

. zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je
zadavatele, který ji poskytne

jsou uchazečovými nabídkami vázáni, je
vtO5 meslcu.

k dispozici u
zájemci na základě

právního zástu pce
žádosti zájemce,



Vyžádání dodatečných informací

Případné dotazy nebo požadavky na doplňující informace týkající se
technických náležitostí jednotlivých částí veřejné zakázky mohou
jednotliví zájemci podávat přímo panu Vladimíru Šaňákovi, a to
pouze e-mailem na adresu sanak@shootino.cz, příp.p.Jiřímu
Streitovi rovněž e-mailem na adresu streit@shootinq.cz, nejpozději
však do 25.9.2012 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 25.9.2012 15:00 hod.

. Lhůta pro podání nabídek

LhŮta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni
odeslání výzvy k podání nabídek, je stanovena zadavatelem na
29 dnŮ a končí dne 3.10.2012 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, 170 0O Praha 7 - Holešovice do ukončení lhŮty
pro podávání nabídek, tj, do 3.10.2012 10:00 hod. Nabídky
doručené po uplynutí stanovené lnŮty nebudou zadavatelem přijaty.
Podrobnosti jsou uvedeny v doplňujících podmínkách zadávací
dokumentace.

otevírání obálek

Otevírání obálek bude zahájeno po skončení lhŮty pro podání
nabídek, tj. dne 3.10.20t2 v 10:30 hod v sídle zadavatele, tj.
U Pergamenky 3, L70 00 Praha 7 - Holešovice. Konkrétní místnost
bude upřesněna.

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 prokázání splnění kvalifikace

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

o základních kvalifikačních předpokladŮ podle ustanovení § 53
zák. o veY. 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 veřejné 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 každého poptávaného
druhu střeliva. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce
garantoval možnost výběru konkrétního střeliva, a to zn.,,Eley
Tenex" a diabol pro vybrané sportovní střelce zařazené do
reprezentace ČR.

Další 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 prŮběnu 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.

S pozdravem /-r'/ t,/
ťr}w

JUDr. Radek Ondruš
advokát

v plné moci
českého střeleckého svazu

Pobočka: .,lT?ť;,,l:i
Ťť,,1ť l §,Jť#"ff",*

Yýzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízeni
v souladu s § 38 zákona o veřejných zakázkách byla vybraným
zájemcům odeslána dne 4.9.2Or.2.

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



Společníci
JLDI. Radek Ondruš
JtJDr. AIeš Ondruš
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Prohlašuji, že mě

V Plzni dne 3, září 20t2

Zmocnění přijímám

v dané věci nezastupuje jiný advokát.

Ing.
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JUDr. Radek Ondruš advokát

Advokáti
Mgr, Macela Štraitová
Mgr, Martin Bilý
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společná advokátní kancelař

JUDr. Radek Ondruš
advokát

plná moc advokáta
Já, níže podepsaný Český střetecký svaz

reg. č. VSP/1-169/90-R, IČ 00539520
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - HoleŠovice
zastoupený: Ing. Petrem Barochem, prezidentem

zmocňuji tímto JUDr. Radka Ondruše, advokáta
č. reg. čnr rosze
se sídlem Brno, Těsnohlídkova 9, PSČ: 613 00

aby mne zastupoval ve vŠech právních věcech, vykonával veškeré úkony a to
před fyzickými Či právnickými osobami, správními úřady, státními orgány, soudy
v soudním YÍzenÍ, tak před orgány činnými v trestním Yízení. Dále advokáta
zmocňuji k tomu, aby přijímal doručované písemnosti, podával opravné
prostředky, a to vŠe itehdy, kdyžje podle právních předpisŮ zapotřebí zvláštní
plné moci. Tuto plnou moc uděluji v rozsahu práv a povinností podle občanského
soudního řádu, trestního řádu, jakož isprávního řádu a soudního řádu správního
a jako zvláŠtní plnou moc k zastupování k výkonu zadavatelských činností ve
smyslu zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pozd. znéní, a to
zejména při přípravě, organizaci a administrativním zajištění veřejné zakázky
,,CSS - nákup sportovního střeliva 2012".

Beru na vědomÍ, Že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe
zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím , aby každý jednal samostatně.
SouČasně souhlasím, aby advokát v dané věci opatřoval dŮkazy a tyto
vyhodnocoval za pomoci externích subjektŮ,

iffiaffiu"caář ondruě & ondruš.a paítnoři"--- - Juor. RadckOndruš, advokát
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sídlo: Brno. Těsnohlídkova q, PSČ: 613 00;
pobočka; Olbramko_stel tZ+, PSČ: 67.1 51; pobočka: Plzeň, Lobzy t tOq, PSČ: 315 00,

reg.č. ČAK: l0 878; IČ:71457623;otČ:CZ6706181240;čísloúčtu: 27-446330207l0lO0:
tel/fax: 545 570 592; e-mail: podatelna@ondrus.eu


