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1. Základní identifikační údaje 
 

1.1 Informace o zadavateli 

 
Český střelecký svaz 

reg. č. VSP/1-169/90-R 
sídlo: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

IČ 005 39 520 
DIČ zadavatel není plátcem DPH 

 

bankovní spojení: 712135923/0300 
 

statutární orgán, tj. osoba oprávněná k právním úkonům: 
Ing. Petr Baroch, prezident Českého střeleckého svazu 

kontaktní údaje: tel.: 602 437 515; e-mail: barochp@seznam.cz 
 

 
1.2 Informace o právním zastoupení zadavatele 

 
JUDr. Radek Ondruš, advokát 

reg. č. ČAK 10878 
sídlo: Advokátní kancelář Ondruš & Ondruš a partneři, 613 00 Brno, 

Těsnohlídkova 9 
IČ 714 57 623 

DIČ CZ 6706181240 

bankovní spojení: 27-446330207/0100 
 

kontaktní osoba: JUDr. Radek Ondruš, advokát 
kontaktní údaje: tel/fax: 545 570 592;e-mail: podatelna@ondrus.eu 

 
 

2. Obecné informace k veřejné zakázce a zadávací 
dokumentaci 

 

2.1 Obecné informace o veřejné zakázce 
 

 Druh veřejné zakázky:   veřejná zakázka na dodávku 
 

mailto:barochp@seznam.cz
mailto:podatelna@ondrus.eu
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 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 zakázky: 1.600.000,- Kč bez DPH (slovy: 
jedenmilionšestsettisíckorunčeských). 

 
 Klasifikace předmětu veřejné zakázky: v souladu s ust. § 47 zák. č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pozd. a v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve 

znění nařízení Komise č. 2151/2003 je předmět veřejné zakázky 
klasifikován CPV 37400000-2. 

 
 

 
2.2 Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 

 

 Předmětem veřejné zakázky „ČSS – nákup sportovního střeliva 

2013“ je dodávka sportovního střeliva, jeho specifikaci zpracoval 

zadavatel. 

 
 Veřejná zakázka „ČSS – nákup sportovního střeliva 2013“ je 

vzhledem ke své povaze rozdělena na dvě (2) části. Zájemce je 
oprávněn podat nabídku na všechny či pouze na některé části 

veřejné zakázky. Jednotlivé části budou v souladu s ustanovením § 
98 zák. o veř. zakázkách hodnoceny samostatně. 

 

 
Specifikace dodávek podle jednotlivých částí veřejné zakázky: 

 
 

1. část dodávky – střelivo .22 LR zn. „Lapua Center X“ 
   300 000 ks 

 
2. část dodávky – DIABOLO: 

 

Váha 0,520 g – ráže 4,49 mm       300 000 ks 
Váha 0,520 g – ráže 4,50 mm       225 000 ks 

Váha 0,535 g – ráže 4,49 mm    1 000 000 ks 
Váha 0,535 g – ráže 4,50 mm       500 000 ks 
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2.3 Další informace o veřejné zakázce  

 
 Prohlídka místa plnění veřejné zakázky: 

Vzhledem k charakteru veřejné zakázky nebude prohlídka plnění 
veřejné zakázky realizována. 

 
 Doba realizace veřejné zakázky: 

Konkrétní termín realizace je závislý na řádném ukončení 
zadávacího řízení. Předpokládané termíny realizace: 

o zahájení dodávky: ihned po podpisu kupní smlouvy 
o dokončení dodávky: 31.10.2013 

 
 

 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 jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, 
je stanovena zadavatelem na 5 měsíců. Zadávací lhůta počíná 

běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 
dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější 

nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může 
zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do 

zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány námitky, resp. návrh na 
přezkoumání úkonu zadavatele ÚOHS, zadávací lhůta neběží. 

Běh zadávací lhůty pak pokračuje v souladu s ust. § 43 odst. 4, 
5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pozd. znění. 

 

 
 

2.4 Obecné informace k zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky 

 
 

 Zadavatel prohlašuje, že tato zadávací dokumentace je v souladu 
s ustanovením §§ 44 – 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
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zakázkách, v pozd. znění. Vztahy výslovně neupravené v této 

zadávací dokumentaci se řídí zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v pozd. znění. Tato zadávací dokumentace je rovněž 
zveřejněna na webových stránkách zadavatele, tj. 

www.shooting.cz  
  

 Zájemce je z důvodu upřesnění informací či vyřešení sporných 
záležitostí oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace 

k veřejné zakázce, resp. zadávací dokumentaci, a to formou 
písemné žádosti. Zadavatel může poskytnout dodavatelům 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti. 

 
 Zadavatel doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám, 

případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne 
doručení žádosti o poskytnutí informací. Dodatečné informace, 

včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem 

dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel 

uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též 
způsobem, jakým poskytl neomezený a přímý dálkový přístup 

k zadávací dokumentaci. 
 

 Zadavatel je oprávněn poskytnout dodavatelům dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 

Ustanovení předchozího odstavce se použije obdobně. 
 

 Zájemce je po obdržení této zadávací dokumentace povinen ji 
pečlivě prostudovat a případné dotazy týkající se veřejné zakázky 

doručit zadavateli, resp. jeho zástupci nejpozději do 23.9.2013 
15:00 hod, a to následujícím způsobem: 

 

o případné dotazy nebo požadavky na doplňující informace 

týkající se technických náležitostí jednotlivých částí veřejné 

zakázky mohou jednotliví zájemci podávat přímo panu Jiřímu 

Streitovi e-mailem na adresu streit@shooting.cz, nejpozději 

však do 23.9.2013 15:00 hod. 

 

http://www.shooting.cz/
mailto:streit@shooting.cz
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o ostatní dotazy týkající se výběrového řízení 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 23.9.2013 15:00 

hod. 

 
 Zadávací dokumentaci včetně případných dodatečných informací 

zájemce nevrací. Je povinen ji použít výhradně pro účely této 
veřejné zakázky. 

 

 

3. Podrobné informace o nabídkách 
 

3.1 Termín a místo podávání nabídek 

 
 Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni 

odeslání výzvy k podání nabídek, je stanovena zadavatelem na 
38 dnů a končí dne 4.10.2013 v 10:00 hod. předáním obálek 

s nabídkami.  
 

 Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zadavatele, 
tj. U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice do ukončení 

lhůty pro podávání nabídek, tj., do 4.10.2013 do 10:00 hod. 
Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty nebudou 

zadavatelem přijaty. 
 

 Nabídky budou předkládány v jednom vyhotovení, v uzavřené 
obálce, která musí být zajištěna proti samovolnému rozlepení 

(nejlépe zapečetěná) a zřetelně označena: 

o nápisem „ČSS – nákup sportovního střeliva 2013.“ 
o obchodním jménem uchazeče 

o kontaktní (e-mailovou) adresou uchazeče, na kterou je 
možné zaslat oznámení v případě opožděného podání nabídky 

(tj. nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek) 
 

 Nabídka včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem 
zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Zadavatel jako 

mailto:podatelna@ondrus.eu
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možný způsob zajištění doporučuje provázání všech listů 

provázkem a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu 

uchazeče, příp. jeho razítkem. 
 

 
 

3.2 Obsah a forma nabídky 
 

 Zadavatel požaduje jednotné uspořádání listinné nabídky a 
dokladů k prokázání kvalifikačních předpokladů, a to v tomto 

pořadí: 
 

1. titulní list nabídky 
2. krycí list nabídky 

 jako krycí list nabídky se použije tiskopis, přiložený jako 
příloha č. 1 k zadávací dokumentaci 

3. identifikační údaje uchazeče 

 obchodní název (tj. obchodní firma, příp. obchodní 
jméno) 

 právní forma 
 sídlo, příp. místo podnikání 

 IČ, DIČ 
 uvedení osob, které jsou oprávněny za uchazeče jednat 

(v případě plné moci, tuto doložit originálem plné moci 
s úředně ověřenými podpisy) 

 kontaktní údaje, tj. telefonní, faxové spojení, e-mailová 
adresa 

 bankovní spojení 
4. očíslovaný seznam nabídky 

5. předložení základních kvalifikačních předpokladů uchazeče 
6. předložení profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče 

7. prohlášení uchazeče  

8. návrh kupní smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče  

9. cenová nabídka 
10. event. nabídka dalších, nadstandardních služeb spojených 

s realizací dodávky 
11. další podklady, buď vyžádané dodatečně zadavatelem, příp. 

předložené uchazečem nad rámec vymezený v zadávací 
dokumentaci 
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 Nabídka musí obsahovat nejméně ty informace, které zadavatel 

specifikuje v zadávací dokumentaci; neuvedení požadovaných 
informací může mít za následek vyřazení nabídky. 

 
 Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně, veškeré 

tiskoviny musí být vytištěny kvalitně (dobře čitelné), žádný doklad 
nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly 

uvést v omyl; nabídka musí být uvedena v českém jazyce (příp. 
cizojazyčná nabídka musí být opatřena úředním překladem do 

českého jazyka). 
 

 V souladu s ustanovením § 153 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v pozd. znění nemá uchazeč právo na náhradu 

nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Veškeré náklady 
spojené s vypracováním nabídky a účastí v zadávacím řízení jdou 

tedy k tíži uchazeče. 

 
 Zadavatel oznámí všem vyzvaným zájemcům o veřejnou zakázku 

výsledek zadávacího řízení. 
 

 
3.3 Kvalifikační předpoklady dodavatele 

 
3.3.1     Základní kvalifikační předpoklady  

 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který v souladu s ust. 
§ 53 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pozd. znění: 

 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované 
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 

přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 

úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
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tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 

statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 

žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 

vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště, 

  
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 

podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních 
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 

orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 

rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 

republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 
  

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání 
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 

předpisu, 
  

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech 
neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 
  

e) který není v likvidaci, 
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f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 

dodavatele, 
  

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, 
  

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v 

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 

  
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán 

či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních 
právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání 

odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 

dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, 

vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 
  

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 
zakázek a 

  
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta 

za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního 
předpisu. 

 
Podle ust. § 53 odst. 3 zák. o veř. zakázkách dodavatel prokazuje splnění 

základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 předložením: 

  

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů – § 53 odstavec 1 písm. a) a 

b), 

  

b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební 

dani čestného prohlášení – § 53 odstavec 1 písm. f), 

  

c) potvrzení příslušného orgánu či instituce – § 53 odstavec 1 písm. 

h), 



Zadávací dokumentace k veřejné zakázce – „ČSS – nákup sportovního střeliva 2013.“ 
 

zjednodušené podlimitní řízení 

__________________________________________________________________________________ 

Stránka 12 z 19 

 
Advokátní kancelář Ondruš & Ondruš a partneři 

sídlo: Brno. Těsnohlídkova 9, PSČ: 613 00;  

pobočka: Olbramkostel 124, PSČ: 671 51; pobočka: Plzeň, Lobzy 1109, PSČ: 315 00, 

reg.č. ČAK: 10 878; IČ: 71457623; DIČ: CZ 6706181240; číslo účtu: 27-446330207/0100; 

tel/fax: 545 570 592; e-mail: podatelna@ondrus.eu 
 

  

d) čestného prohlášení § 53 odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k), 

jehož vzor je uveden v příloze k této zadávací dokumentaci.  
 

 
3.3.2      Profesní kvalifikační předpoklady  

 
 

 Podle ustanovení § 54 zák. o veř. zakázkách splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 

  

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

  
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v 

rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 

  
 

Doklady sloužící k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
se předkládají v prosté kopii (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 

90 dnů ke dni podání nabídky). Zadavatel upozorňuje, že je nepřípustné, 
aby dodavatel prokazoval například splnění profesního kvalifikačního 

předpokladu – předložení výpisu z obchodního rejstříku pomocí 
elektronického výpisu z obchodního rejstříku pořízeného prostřednictvím 

sítě internet, neboť takový výpis má pouze informativní charakter a není 

dokumentem, který by autoritativně potvrzoval skutečnosti v něm 
uvedené. Vždy je třeba předložit autoritativně potvrzený výpis z 

obchodního rejstříku nebo jeho fotokopii. 
 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. 

 
 

3.4 Prohlášení uchazeče 
 

 Nabídka musí obsahovat rovněž čestné prohlášení uchazeče 
o tom, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu 

zadávacího řízení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
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 Uchazeč je rovněž povinen ve své nabídce výslovně odkázat na 

zadávací podmínky a zadávací dokumentaci s prohlášením o jejich 
bezvýhradné akceptaci a dále prohlášení o tom, že: 

 
„Uchazeči jsou zřejmá všechna případně sporná ustanovení 

a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. 
Všechny údaje uvedené v jeho nabídce jsou pravdivé a zadavatel 

má právo si pravdivost všech uvedených údajů ověřit.“ 
 

„Uchazeč je seznámen se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv 
na navržený obsah kupní smlouvy a na cenu dodávky. Uchazeč si 

je vědom, že nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem 
k pozdější změně ceny dodávky a termínu její realizace.“ 

 
„Uchazeč se výslovně zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému 

dodavateli a ani nezmění další dodavatele, resp. subdodavatele 

uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Uchazeč 
prohlašuje, že si je vědom, že porušení tohoto pravidla může být 

důvodem pro odstoupení zadavatele od smlouvy.“ 
 

 
3.5 Návrh kupní smlouvy 

 

 Uchazeč je povinen spolu s nabídkou předložit i vyplněný návrh 
smlouvy o dodávce – kupní smlouvy, který je součástí zadávací 

dokumentace. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 
 Uchazeč předloží vyplněný návrh smlouvy pro tu část veřejné 

zakázky, pro kterou podává nabídku. Do návrhu musí být 
doplněna cena příslušné části dodávky v tom členění, které 

odpovídá povinné cenové příloze a záruční lhůtě. 

 
 Smlouva bude uzavřena v souladu s ust. § 409 a násl. zák. 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pozd. znění. Dodavatel není 
oprávněn postoupit třetím osobám práva, povinnosti, závazky či 

pohledávky z uzavřené smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu zadavatele. 
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3.6 Cenová část nabídky  
 

3.6.1     Nabídková cena 
 

 Nabídkovou cenou se rozumí cena uvedená uchazečem 
v zadávacím řízení podložená cenovými podklady nebo odkazy na 

takové podklady. Součástí nabídky bude uchazečem zpracovaná 
kalkulace ceny – tj. přehled ceny podle jednotlivých dodávek, 

příp. i jejich částí a variant včetně všech souvisejících vedlejších 
nákladů (tj. zejména náklady na dopravu, balné, clo, kurzové 

rozdíly, český manuál, apod.) 
 

 Nabídková cena je nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady 
uchazeče, které jsou nezbytné k realizaci dodávky. 

 

 Nabídková cena musí být vedena v českých korunách, přičemž 
nabídková cena bude uchazečem garantována nejméně do 

31.12.2013; uchazeč je povinen uvést případné změny, ke kterým 
může dojít po uplynutí této lhůty. 

 
 

3.6.2     Povinná cenová příloha 
 

 Uchazeč je povinen předložit vyplněnou cenovou přílohu 
k příslušné části a variantě veřejné zakázky, pro kterou podává 

nabídku. Ostatní části nevyplňuje. Povinná cenová příloha je 
součástí nabídky a musí být podepsána osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče. 
 

 

3.6.3     Možná změna ceny dodávky 
 

 Celková nabídnutá cena může být zvýšena pouze tehdy, pokud: 
o dojde ke změnám sazeb DPH, navýšení ceny bude 

odpovídat navýšení DPH 
o nastala-li po uplynutí lhůty, po kterou uchazeč garantuje 

nabídkovou cenu, podmínka, kterou uchazeč uváděl jako 
možnou podmínku navýšení ceny. 
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3.7 Subdodavatelský systém a podíl výkonů 
 

Dodavatel je povinen uvést seznam všech subdodavatelů potřebných 
k úplnému zajištění celé dodávky, jejich identifikační údaje a podíl výkonů 

v procentech a rovněž v tisících českých korunách (bez DPH). Dodavatel je 
rovněž povinen v nabídce doložit listinou podepsanou osobou jednat 

jménem či za subdodavatele, kterou se subdodavatel zavazuje 
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či 

k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn v rámci plnění 
veřejné zakázky disponovat. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím 

řízení nesmí být zároveň subdodavatelem ve stejném zadávacím řízení. 
Dodavatel, který nepodá nabídku v zadávacím řízení, však může být ve 

stejném zadávacím řízení subdodavatelem více uchazečů. 
 

 

3.8 Otevírání obálek 
 

 Otevírání obálek bude zahájeno po skončení lhůty pro podání 
nabídek, tj. dne 4.10.2013 v 10:30 hod. v sídle zadavatele, 

tj. U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice. 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 je po osobách, které se zúčastní otevírání obálek 

oprávněn požadovat, aby svou účast stvrdily svým podpisem na 
prezenční listině. 

 
 O otevírání obálek se vyhotovuje protokol, ve kterém bude 

uvedeno mj. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek, 

průběh otevírání obálek, uvedení nabídek, které byly pro 
neúplnost vyřazeny. Přílohou protokolu je prezenční listina 

přítomných, jmenování členů komise a prohlášení o jejich 
nepodjatosti, seznam podaných nabídek a kontrola úplnosti 

podaných nabídek. 
 

 Zadavateli i členům hodnotící komise je zakázáno otevřít obálku 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
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 Otevírání obálek probíhá postupně podle termínu doručení 

nabídky. Po otevření obálky se zkontroluje, zda nabídka odpovídá 
požadavkům ust. § 71 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v pozd. znění, tj., zda: 
o je nabídka zpracována v českém jazyce, příp. zda je 

k cizojazyčné nabídce přiložen úřední překlad do českého 
jazyka 

o jsou prohlášení uchazeče a návrh smlouvy podepsány k tomu 
oprávněnou osobou 

o nabídka obsahuje veškeré náležitosti, které má podle zák. 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pozd. znění 

a kompletní zadávací dokumentace obsahovat. 
 

 Po provedení kontroly podle předchozího odstavce, sdělí komise 
přítomným osobám identifikační údaje uchazeče a informaci, zda 

je nabídka podle předchozího ustanovení úplná či nikoli. 

 
 Pokud nabídka nebude mít veškeré náležitosti, které má 

podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v pozd. 
znění a kompletní zadávací dokumentace obsahovat, pak ji 

komise vyhodnotí jako neúplnou a vyřadí ji z dalšího 
projednávání, resp. zadávacího řízení. O této skutečnosti 

zadavatel neprodleně vyrozumí uchazeče, a to písemně na adresu, 
která je pro tento účel uvedena na obálce nabídky. 

 
 

3.9 Posouzení a hodnocení nabídek 
 

 Správnost a úplnost údajů uvedených v předložených nabídkách 
posuzuje komise pro posouzení a hodnocení nabídek, kterou 

jmenuje zadavatel (dále jen „hodnotící komise“). 

 
 Hodnotící komise posoudí všechny nabídky z hlediska splnění 

zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách a dále z hlediska, zda nabídka není 

zcela zjevně nepřijatelná. Nabídky, které těmto podmínkám 
nevyhovují, resp. nabídky, které jsou zcela zjevně nepřijatelné, 

jsou z dalšího posuzování a hodnocení vyřazeny. 
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 Ke zjevným početním chybám, které nemají vliv na nabídkovou 

cenu, se nepřihlíží. 

 
 Kriteriem pro zadání veřejné zakázky je výhradně nejnižší 

nabídková cena včetně DPH. 
 

 Hodnotící komise bude v souladu s ust. § 98 odst. 4 zák. 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách posuzovat a hodnotit 

každou část veřejné zakázky zvlášť. 
 

 Pokud nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu ve vztahu 
k předmětu dodávky příliš nízkou, je hodnotící komise oprávněna 

vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění této nabídkové ceny. 
Po písemném zdůvodnění je hodnotící komise oprávněna přizvat 

uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení 
předloženého zdůvodnění. 

 

 O posouzení a zhodnocení doručených nabídek vyhotoví hodnotící 

komise písemnou zprávu, která bude obsahovat seznam 

doručených nabídek, dále seznam hodnocených nabídek a seznam 
nabídek, které byly zadavatelem vyřazeny s uvedením důvodů 

jejich vyřazení. Zpráva bude dále obsahovat popis způsobu 
hodnocení nabídek. 

 
 Po zhodnocení všech nabídek, které nebyly vyřazeny, rozhodne 

o přidělení zakázky a sdělí pořadí uchazečů, resp. nabídek. Své 
rozhodnutí odůvodní. 

 
 Po výběru nejvhodnější nabídky odešle zástupce zadavatele 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nejpozději do pěti (5) 
dnů všem uchazečům, jejichž nabídky nebyly ze zadávacího řízení 

vyloučeny. V oznámení bude uvedeno zejména 
o identifikační údaje všech uchazečů, jejichž nabídky byly 

hodnoceny 

o výsledek hodnocení nabídek spolu s výsledkem 
hodnocení 
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4. Uzavření smlouvy 
 

 Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu 
s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. 

 
 Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky, uzavře zadavatel 

smlouvu s vybraným uchazečem do patnácti (15) dnů po uplynutí 
lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu 

s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. 

 

 Uchazeč má právo se po doručení oznámení výběru nejvhodnější 

nabídky výslovně vzdát práva na podání námitek. 
 

 Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli v nezbytném 
rozsahu součinnost k uzavření smlouvy tak, aby smlouva byla 

uzavřena do patnácti (15) dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. 
Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo 

neposkytne-li potřebnou součinnost k jejímu uzavření, může 

zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý 
v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem 

smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost k jejímu 
uzavření, může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se 

umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým 
má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli 

v nezbytném rozsahu součinnost k uzavření smlouvy, a to ve lhůtě 
do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. 

 

 Po uzavření smlouvy (tj. po jejím podpisu oběma smluvními 
stranami) jsou smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost 

o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti se 
smluvními vztahy, a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.  

 
 

5. Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 
 

 změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky výzvy k podávání nabídek 
během trvání lhůty pro podání nabídek; 
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 zrušit výzvu k podávání nabídek; 

 v průběhu zadávacího řízení si vyžádat od uchazečů další doplňující 

informace; 
 odmítnout všechny nabídky; 

 odmítnout nabídku od uchazeče, jež nebyl vyzván k podání nabídky; 
 neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. 

 
 

 
 

V Brně dne 27. srpna 2013 
 

 
JUDr. Radek Ondruš 

advokát 
 

v plné moci 

Českého střeleckého svazu 


