Č ESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov
zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39728

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Dne 09.09.2016 jsem rozhodl o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na
dodávku:

„Kuželkářské koule na podporu mládeže“
jejíž hodnota činí maximálně 420.000,- Kč včetně DPH.
ĆESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE VÁS VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY NA TUTO
VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1.

Identifikační údaje zadavatele

Česká kuželkářská asociace
Zátopkova 100/2
160 17 Praha-Břevnov
Právní forma:
736 / pobočný spolek
IČ:
709 39 055
Telefon:
+420 776 424 924
http://
www.kuzelky.cz
e-mail:
petr.bina@kuzelky.cz
statutární zástupce: Ing. Petr Vaňura, prezident
Osoba oprávněná jednat ve věcech veřejné zakázky: Petr Bína
Zadavatel:

2.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 488 ks kuželkářských koulí o průměru 150
mm a hmotnosti 2 350 g, a dále 16 ks koulí o průměru 140 mm a hmotnosti 1 900 g.
3.

Technické parametry

Koule musí odpovídat parametrům uvedeným v čl. 2.9 Technických předpisů WNBA
(World Ninepin Bowling Association). Barva koulí není stanovena.
4.

Doba a místo plnění

Dodávka je rozdělena do dvou etap. I. etapa zahrnuje dodávku 200 ks koulí
o průměru 150 mm, II. etapa pak dodávku 288 ks koulí o průměru 150 mm a 16 ks
koulí o průměru 140 mm.

Termín zahájení plnění dodávky: ihned po podpisu smlouvy
Termín ukončení plnění dodávky:
- I. etapa nejpozději do 14.10.2016
- II. etapa nejpozději do 31.03.2017
Místo plnění: Kuželna KK Slovan Rosice, Tyršova 1181, 665 01 Rosice
5.

Kvalifikační předpoklady dodavatele

Zadavatel požaduje:
- splnění základních kvalifikačních předpokladů doložením čestného prohlášení
dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením výpisu z obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, a dále doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
6.

Obsah nabídky

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě. Nabídka bude
svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
Nabídka a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.
Nabídky budou zpracovány s jednotným členěním:
1. Obchodní jméno a sídlo dodavatele, zastoupení, bankovní spojení;
2. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady dodavatele;
3. Cenová nabídka zpracovaná v souladu s těmito podmínkami;
4. Návrh smlouvy na předmět plnění zakázky;
5. Ostatní.
7.

Způsob zpracování cenové nabídky

Nabídková cena bude zpracována jako cena za kompletní dodávku včetně dopravy.
Celková nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez
DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. U uchazečů, kteří nejsou plátci DPH,
bude součástí nabídky taktéž čestné prohlášení, že uchazeč není plátcem DPH a že
uvedená cena je pro zadavatele konečná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré
náklady uchazeče spojené s úplným a řádným plněním předmětu veřejné zakázky,
včetně nákladů s tím bezprostředně souvisejících.
8.

Zadávací podklady

Další upřesňující informace lze získat telefonicky na čísle +420 776 424 924 nebo
emailem na adrese petr.bina@kuzelky.cz.

9.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí: 29.09.2016 v 9:00 hod.
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na výše uvedené adrese
zadavatele. Obálka bude označena „Výběrové řízení - Kuželkářské koule na
podporu mládeže - NEOTVÍRAT". Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou
otevřeny a posuzovány.
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání
nabídky považuje její fyzické převzetí v sídle zadavatele na výše uvedené adrese.
10.

Údaje o hodnotících kritériích

Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:
80 %
1. Celková nabídková cena včetně DPH
2. Lhůta plnění dodávky II. etapy
20 %
Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:
- dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí
tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky;
- dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota, se hodnotí
tak, že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná prezidentem České
kuželkářské asociace dne 30.09.2016.
11.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 90 dnů ode dne otevírání obálek.
12.

Platební podmínky

Zadavatel nebude uchazeči poskytovat zálohy. Cena za předmět plnění bude
uchazeči uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného uchazečem po
dokončení každé z etap. Splatnost faktury bude 30 dnů od předání investorovi.
13.

Ostatní

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- neposkytovat informace o uchazečích, kteří byli vyzváni k podání nabídky;
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez náhrady vynaložených
nákladů;
- výzvu na zakázku bez udání důvodu zrušit;

-

jednat dá|e s uchazečem o před|oŽeném návrhu smlouvy o p|nění zakázky;
nevracet podané nabídky.

Y Praze dne 14.09.2016
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lng. Petr Vaňura
prezident ČeskékuŽe|kářské asociace

