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ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s. 
 

CZECH SHOOTING FEDERATION 

V Plzni dne 29. června 2015 
 

Výběrové řízení – veřejná podlimitní zakázka na dodávku: 
 

„ČSS – nákup sportovního střeliva 2015 I.“ 
 

Rozhodnutí zadavatele 
 
 

Název zadavatele: Český střelecký svaz, z.s. 

Sídlo zadavatele: Praha 7, U Pergamenky 3, PSČ 170 00 

IČO:  005 39 520 

Název veřejné zakázky: ČSS – nákup sportovního střeliva 2015 I. 

 

Datum odeslání výzvy k podání nabídek:  4. června 2015 

Předmět zakázky: Dodávka zboží – sportovního střeliva, jeho specifikaci zpracoval 
zadavatel a uvedl ve výzvě k podání nabídek. Veřejná zakázka „ČSS – nákup sportovního 
střeliva 2015 I.“ je vzhledem ke své povaze rozdělena na dvě (2) části s tím, že uchazeč byl 
oprávněn podat nabídku na všechny či pouze na některé části veřejné zakázky. 
 
Hodnoceny byly doručené nabídky těchto uchazečů: 
 
 

Číslo nabídky Identifikace uchazeče 

1.  Euroshooting, s.r.o. 

2.  Miroslav Varga 

 
 
 
K otevírání obálek s nabídkami bylo přistoupeno v  pořadí, v jakém byly doručeny a 

zapsány do seznamu nabídek. Kontrolováno bylo, zda nabídky splňují požadavky 

zadavatele dle zák. o veř. zakázkách, zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání 

nabídek. 
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ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s. 
 

CZECH SHOOTING FEDERATION 

Hodnocení nabídek, a to nabídek s pořadovým č. 1 až 2 provedla hodnotící komise 

v souladu s hodnotícími kritérii vymezenými v zadávací dokumentaci. 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena. 

Uchazečem, tj Euroshooting, s.r.o., IČ 24186881, se sídlem Bystřická 521/4, 140 00 Praha 

4 byla podána nabídka na část II. veřejné zakázky. 

Uchazečem, tj Miroslav Varga, IČ 45415960, se sídlem Bystřická 521/4, 140 00 Praha 4 

byla podána nabídka na část II. veřejné zakázky. 

---------- 
 
Dále po zhodnocení doručených nabídek, na základě doporučení hodnotící komise a 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v pozd. znění rozhodl zadavatel o  

 
výběru nabídky pro část II. veřejné zakázky, tj. dodávku sportovního 

střeliva, a to  .22 LR zn Eley Sport v množství 400 000 ks uchazeče: 
 

Miroslav Varga, s.r.o.,  
IČ 45415960, se sídlem Bystřická 521/4, 140 00 Praha 4 

 
neboť nabídka tohoto uchazeče byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější nabídka, resp. jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zároveň 
nabídková cena zcela odpovídá předmětu veřejné zakázky. 
 

---------- 
 
 
 
              

       ……………………………………………………… 

Ing. Petr Baroch, v.r. 

Prezident Českého střeleckého svazu, z.s. 


