
                                                                                                   

Poptávkové řízení na soubor komunikačních služeb České triatlonové asociace na období 
2017 - 2018 
 
Česká triatlonová společnost s.r.o. vyhlašuje poptávkové řízení na partnera/agenturu či 
jednotlivce, který bude zajišťovat vydávání tiskových zpráv z prostředí České triatlonové 
asociace (dále jen ČTA) a České triatlonové společnosti s.r.o. (dále jen ČTS s.r.o.) a dále 
uvedený soubor služeb. 
 

Soubor služeb Popis souboru  Nabídková 
cena 

Komunikační 
služby 
v souvislosti se 
závody ČTA 
(krajské P, ČP, 
MČR, EP, SP) 

 Vydávání tiskových zpráv před a po závodu.  

 Pořízení textového záznamu, rozhovorů, tiskových 
zpráv a jejich umístění na vhodných www či jiných 
mediálních kanálech. Počet závodů za rok může 
variovat mezi 30-50.   

 

Komunikační 
služby 
v souvislosti 
s ostatními 
akcemi a 
projekty ČTA 

 Spolupráce  při organizaci určených mediálních 
akcích ČTA (tiskové konference, vyhlášení ČP, Král 
triatlonu, atd.).  

 Pořízení textového záznamu, rozhovorů, tiskové 
zprávy a její umístění na vhodných www či jiných 
mediálních kanálech. Počet těchto akcí v roce se 
pohybuje do 15.  

 

Příjem a 
publikace 
zpráv 

 Spolupráce na mediálních výstupech se subjekty 
ČTA, iniciování, přijímání, zpracovávání 
podkladů/vstupů, publikování na vhodných místech.  

Cena za  
měsíc 

Komunikační 
služby 
v souvislosti 
s reprezentací 
či výkonnostní 
činností ČTA 
(mládež atd.)  

 Pořízení textového záznamu, rozhovorů, tiskové 
zprávy a její umístění na vhodných www či jiných 
mediálních kanálech. Počet těchto akcí v roce se 
pohybuje do 15. 

 

 
 

 Uchazeč by měl ve své nabídce motivačním dopisem formulovat návrh 
řešení/přístupu/formy příjmu a poskytování informací, k řešení komunikace pro 
soubor služeb.  

 Uchazeč by měl dodat prezentaci minimálně dvou článků zveřejněných na 
sportovních či jiných komunikačních mediích. Prezentace musí obsahovat datum, 
místo a název zveřejňujícího média. 

 Uchazeč vlastní živnostenské oprávnění v oboru. 
 
 
Termín  
Služby budou poskytovány od 1.4.2017 do 31.12.2018. 
 



                                                                                                   
 

 
 
Obchodní podmínky  

- výpovědní podmínky jsou 1 měsíc od písemného doručení výpovědi, 
- smlouva je z pohledu zadavatele neexkluzivní, 
- informace zjištěné při výkonu činnosti jsou tajné, 
- soubory služeb jsou na sobě nezávislé, 
- zadavatel může minimálně s 1 měsíčním předstihem aktivovat či pozastavovat, 

jednotlivé soubory služeb dle zadávací tabulky pro následující měsíce dle potřeby. 
- ČTS s.r.o.  si  vyhrazuje právo  na užití předaného  díla/fotografií vysoké kvalitě.  

Užitím se rozumí zveřejnění díla / fotografií a další prodej, 
- součástí bude spolupráce s dalšími subjekty zajišťujícími PR ČTA či ČTS s.r.o. a jiné 

činnosti ČTA/ČTS s.r.o.  
 
 

 
Kritéria hodnocení nabídek 
 
K1. návrh řešení požadovaného souboru služeb. váha: 30% 
K2. cena. váha: 30 % 
K3. zkušenosti ze sportovního prostředí. váha 40% 
 
Česká triatlonová společnost s.r.o. si vyhrazuje právo uchazeče na soubor komunikačních 
služeb nevybrat a případně zrušit poptávkové řízení i po výběru - před podpisem smlouvy. 
 
 
Doručení nabídek 
Nabídky podávejte písemně na adrese:  
 
Česká triatlonová společnost s.r.o.   
Zátopkova 100/2, Praha 6 160 17  
 
Obálku označte „PŘ komunikační služby ČTA“ 
   
Termín  doručení nabídek je do 23.3.2017, 15.00 hod. 
 
Kontaktní osoba: Tomáš Petr, +420 7770669711, tomas.petr@triatlon.cz 
 
 
v. r. Bc. Tomáš Petr 
jednatel ČTS s.r.o. 
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