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Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 
k veřejné zakázce s názvem: 

Dodávka fyzioterapeutické techniky pro Českou triatlonovou asociaci 
 
zadávané podle metodiky upravující zadávání zakázek financovaných z dotačních programů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v oblasti sportu. 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

 

Název zadavatele:  ČESKÁ TRIATLONOVÁ ASOCIACE 

Právní forma:  spolek 

Zapsán ve spolkovém rejstříku:  Spisová značka L 472 vedená u Městského soudu v Praze 

Sídlo zadavatele: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

Zastoupen: Mgr. Lenka Kovářová, MBA, PhD, předseda 

IČO: 44851782 

DIČ:  CZ70923400 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Tomáš Petr, ředitel 

Telefon/fax:  +420 777 669 711 

E-mail:  tomas.petr@triatlon.cz 

  Kontaktní osoba ve věcech technických:  Mgr. Lenka Kovářová Ph.D., MBA 

Telefon/fax:  +420 608 827 981 

E-mail:  lenka.kovarova@triatlon.cz  
 
Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle této 
výzvy. Tato výzva vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

2. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
2.1 Zakázka malého rozsahu II. kategorie – otevřená výzva. V zájmu maximální transparentnosti zveřejňujeme 

tuto výzvu i na www.triatlon.cz.  
 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A POŽADAVKŮ ZADAVATELE 

 
3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fyzioterapeutické techniky a s tím spojeného servisu pro 
 Českou triatlonovou asociaci.  
 
3.2 Fyzioterapeutickou technikou se rozumí specifikované zařízení (viz Příloha č. 3). 
 
3.3 Termín dodání nesmí být delší než 8 týdnů. 
 
3.4   Zadavatel obdržel od MŠMT dotaci na nákup konkrétní fyzioterapeutické techniky. Zadavatel, aby 

 dodržel  předloženou a schválená žádost a současně zásady transparentnosti a podmínky přidělení 
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 investiční dotace vyhlašuje tuto veřejnou zakázku na uchazeče o dodávku konkrétní fyzioterapeutické 
techniky. 

4. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY   

 
4.1 Datum předpokládaného zahájení plnění zakázky:   31. července 2016 
 
4.2 Datum předpokládaného ukončení zakázky:   30. listopadu 2016 
 
4.3 Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 
 změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího 
 řízení. 
 

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
5.1 Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je:1.000.000,-Kč včetně daně z přidané hodnoty 
 (zkratka  DPH), slovy: jeden miliony korun českých včetně DPH. 
 
5.2 Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 
 

6. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
6.1 Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky.  

7. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 

7.1 Zadávací řízení je zahájeno na základě písemné výzvy zaslané v elektronické formě- e-mailem k podání 
 nabídek  nejméně třem (3) vhodným uchazečům. Výzva bude ve stejný den, kdy je odeslána 
 dodavatelům, také uveřejněna na internetových stránkách zadavatele. (www.triatlon.cz) 
 
7.2 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 
 zadávacím řízení.  
 
7.3 Uchazeče, kteří neprokážou splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem požadovaným
 zadavatelem a kteří tento nedostatek neodstraní ve lhůtě stanovené zadavatelem, zadavatel ze
 zadávacího řízení  vyloučí. 
 
7.4 Nabídky uchazečů, kteří nebyli vyloučeni, bude zadavatel hodnotit postupem podle bodu 10 této 
 výzvy. 

 
7.5 Uchazeč, jehož nabídka bude dle bodu 11 této výzvy vybrána, bude zadavatelem vyzván elektronickou 

 formou- e-mailem k uzavření rámcové smlouvy, jejíž návrh je povinen předložit uchazeč spolu 
 s nabídkou. 
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7.6 V případě, že takto vybraný uchazeč odmítne se zadavatelem uzavřít shora uvedenou smlouvu, vyzve 

zadavatel elektronickou formou- e-mailem k uzavření této smlouvy uchazeče, jehož nabídka se umístila 
v celkovém pořadí za vybraným dodavatelem, který odmítl uzavřít tuto smlouvu. 

 

8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

 
8.1 Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady.  
 
8.2 Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů subsidiárně dle § 53 Zákona 
 doložením čestného prohlášení. 
 
8.3 Uchazeč musí splnit profesní kvalifikační předpoklady.  
 
8.4 Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží subsidiárně dle § 54 Zákona prosté 
 kopie výpisu z: 

 živnostenského rejstříku prokazující podnikatelské oprávnění odpovídající předmětu veřejné 
zakázky 

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

 
9.1 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné 
 zakázky. 

10. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

  
10.1 Cena za plnění zakázky bude zadavatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury 
 vystavené uchazečem. Splatnost daňového dokladu – faktury bude maximálně do 90 dnů ode dne jejího 
 doručení zadavateli. 
 
10.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 

příslušných zákonných ustanovení. 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.  

 
10.3 Záloha na plnění veřejné zakázky nebude poskytnuta. 
 
10.4 Uchazeč bude respektovat období případné platební neschopnosti až do délky 3 měsíců, které  musí 
 být zadavatelem předem oznámeno. Takové období se nepovažuje za prodlení s úhradou sjednané ceny. 

11. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK 

 
11.1 Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou 
 výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), 
 která se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky.  
 
 
11.2 K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto: 
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Dílčí hodnotící kritéria 
Váha dílčího 

hodnotícího kritéria 

Nabídková cena 80% 

Naplnění požadavků „Specifikace doplňkových služeb“ 20% 

 
 1. kritérium:  
 Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny včetně DPH. Jako nejvhodnější bude v tomto 
 dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu.  
 

 2. kritérium:  
 Zadavatel bude hodnotit vyjádření ke „Specifikaci doplňkových služeb“  

 uchazeč popíše užívanou technologii odpovídající předmětu plnění zakázky a případné doplňkové služby 
jako například zaškolení obsluhy, záruční doba, aktualizace SW, termín dodání (nesmí být delší než 8 
týdnů) atd. 
 

12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK  

 
12.1 Zadavatel ustanoví jedinou komisi pro otevírání a hodnocení nabídek, která musí mít minimálně tři 
 členy, jež jmenuje zadavatel. Členové komise si na počátku svého jednání zvolí předsedu, který jednání 
 komise povede. 
 

12.2 Komise provede hodnocení nabídek i v případě pokud by měla hodnotit nabídku méně než tří 
 přihlášených uchazečů vzhledem k unikátnosti požadované dodávky.  
 
12.3 Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 
 jednotlivé nabídce je podle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
 předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. 

 
12.4 Zadavatel pro číselně vyjádřitelné kritérium č. 1.: „Nabídková cena", použije pro hodnocení 
 bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce: 
 

 nejnižší nabídková cena v Kč 
 -------------------------------------------- x 80 (váha hodnotícího kritéria)= ekonomická výhodnost 
 hodnocená nabídková cena v Kč 
  
 

 Výsledná hodnota kritéria se stanoví s přesností na 2 desetinná místa. 
 
 
 
 
12.5 Pro číselně nevyjádřitelné kritérium č. 2.: „Specifikace doplňkových služeb“ bude posouzeno 
následujícím způsobem: 

 každý člen hodnotící komise přiřadí nejprve všem nabídkám body odpovídající míře splnění daného 

kritéria od nuly (0) do jednoho sta (100) bodů, přičemž 100 bude nejlepší a 1 nejhorší dle následující 

tabulky 

Deskriptor – tj. slovní vyjádření míry splnění kritéria v nabídce 
ve vztahu k požadovanému cíli zadavatele 

Počet přiřazených bodů 

Nabídka kritérium nesplňuje 0 – 20 bodů 
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Nabídka kritérium splňuje s výhradami 21 – 40 bodů 

Nabídka kritérium splňuje dobře 61 – 80 bodů 

Nabídka kritérium splňuje výborně (nejlépe) 81 – 100 bodů 

 

 Takto získané body budou v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria vynásobeny vahou tohoto dílčího
 hodnotícího kritéria, použije se tento vzorec: 

 

bodové ohodnocení v rámci sub kriteria x 20 (váha hodnotícího kritéria) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ = ekonomická výhodnost 

     100 
 

  
 Výsledná hodnota kritéria se stanoví s přesností na 2 desetinná místa. 
 
 
12.6 Konečné pořadí nabídek bude stanoveno součtem ekonomických výhodností, přičemž jako 
 nejvhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty po součtu ekonomických 
 výhodností. 

13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 

 

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

 "KRYCÍ LIST NABÍDKY"(viz příloha č. 1)–který obsahuje: 
 identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče, 

nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být 
součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky). 
 

 nabídkovou cenu stanovenou dle bodu 8 této výzvy 
 

 doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů - (viz příloha č. 2) 
 

 doklad prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 
 

 návrh Rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, popřípadě 
zmocněncem uchazeče a opatřený otiskem razítka. (viz Příloha č. 4) 

14. PODÁNÍ NABÍDEK 

 

14.1 Požadavky na zpracování nabídky 
 nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce 
 nabídka bude předložena v originále v písemné formě  
 nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl 
 nabídka bude zadavateli předložena ve struktuře (obsahu a členění) podle bodu 12 této výzvy 
 všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka 

bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci 
 nabídka musí být podepsána oprávněným zástupcem dodavatele 
 zadavatel i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako 

s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované) 
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14.2 Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění výzvy. 
 

 Termín pro podání nabídek končí dne 26. 7. 2016 v 12:00 hodin. 
 

 Nabídku může uchazeč doručit osobně a to po vzájemné dohodě na sekretariát ČTA -  v pracovních 
dnech:  Pondělí  -   Pátek    7:30 - 13:30 hodin(nikoli ve dnech státníchsvátků).  
Kontaktní osoba: generální sekretář Mgr. Antonín Bauer, tel.: 602 390 472, e-mail: 
triatlon@triatlon.cz 

 

 Nabídku je rovněž možno doručit prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeným dopisem 
na adresu: Česká triatlonová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

  
14.3 Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Dodávka 

fyzioterapeutické techniky pro ČTA“, s nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče. 
 
14.4 Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si 

takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty  pro 
podání nabídek. 

15. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

 

15.1  Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne:  27.7.2016 od 11:00 hodin 
 V kanceláři České triatlonové asociace, na adrese: Zátopkova 100/2, 160 17  Praha 6 
 
15.2 Otevírání, nikoli však hodnocení nabídek se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla 

podána ve lhůtě pro podání nabídek.  
 
15.3 Při otevírání obálek s nabídkami se tito uchazeči prokáží plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za 

uchazeče jednat.  

 

16. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

 

16.1 Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  
 

16.2 Kontaktní osoba zadavatele: Antonín Bauer, generální sekretář ČTA 

     tel.: +420 602 390 472, email:  triatlon@triatlon.cz  
 
16.3  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny. 
 

17. VÝHRADY ZADAVATELE 

 
17.1 Podanou nabídku nelze měnit. 
 
17.2 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách. 
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17.3 Zadavatel si vyhrazuje právo na základě předložených nabídek vyžádat od vybraných uchazečů doplňující 
 informace. 
 
17.4 Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nebyly zpracovány podle podmínek stanovených
 zadavatelem (kvalifikace, obsah nabídky atd.). 
 
17.5 Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. 
 
17.6 Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po celou dobu běhu zadávací lhůty. 
 
17.7 Nabídky, kopie nabídek, jednotlivé součásti nabídek uchazečů nebudou vráceny. 
 

17.8 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy. Zrušení zadávacího řízení 

zadavatel vyzvaným uchazečům oznámí elektronickou formou- e-mailem. 
 
17.9 V případě, kdy je zadavatel povinen se při zadávání zakázek řídit několika právními předpisy, které 

upravují zadávání zakázek odlišně, je povinen se řídit úpravou obsaženou v právním předpisu vyšší 
právní síly. 

 
17.9 Uchazeči budou informováni o výsledku výběrového řízení e-mailem. 
 
17.10 Žádný uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. 
 
 
  
 

V Praze dne 18.7. 2016        
 

Česká triatlonová asociace     
       ………………………………………………….............. 
    zastoupená:   Tomáš Petr, ředitel 
        

 
Přílohy zadávací dokumentace 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu  
Příloha č. 4 – Návrh Rámcové smlouvy 
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