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Soutěže TL a post. soutěže tř. A kat. mládež a dospělí
v tanečním sportu v roce 2021

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:
Sídlem:
IČO:

Český svaz tanečního sportu
U družstva Tempo, 264/10, 142 00 Praha
00443077

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Viceprezident pro sport – Michal Drha
Kontaktní osoba zadavatele:
Jan Musal
Email: fakturace@csts.cz
Telefon: 774 238 148
2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1

Předmět plnění
Zabezpečení projektu „Soutěže VŘ v tanečním sportu v roce 2021“

2.2

Rozsah předmětu
Seznam soutěžních akcí zařazených do výběrového řízení včetně dalších podmínek je
uveden v příloze č. 1.

3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
Celkové náklady projektu hrazené zhotovitelem.

4

5

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba plnění:

01. 01. 2021 - 31. 12. 2021, požadované bližší určení
je uvedeno v příloze č.1

Místo plnění:

dle zhotovitele

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

5.1

Kvalifikovaným pro plnění je dodavatel, který:
a) Je držitelem oprávnění organizovat sportovní soutěže v České republice.
b) Pro získání STL je vyžadována zkušenost organizátora s pořádáním ostatních akcí
VŘ jako je TL nebo soutěž tř. A nebo MČR.

5.2

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a) a d) ZVZ
viz citované zákonné ustanovení.

5.3

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 písm. a), a e), odst. 4 a odst. 5
ZVZ
viz citované zákonné ustanovení.
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Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky
několika dodavatelů
Požaduje se

5.5

Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem
Požaduje se

5.6

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Požaduje se.

5.7

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze
seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních
dodavatelů
Nepožaduje se.

6

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
a) Nárok na finanční plnění ze strany zadavatele je uveden v příloze 1“
b) Splatnost faktur 30 dní.
c) Smluvní pokuta ve výši celkových nákladů dle bodu 3.

6.1

Technické podmínky a požadavky na varianty nabídek

6.2

Stanovení technických podmínek
a) Platné dokumenty ČSTS, zejména:
- Soutěžní řád ČSTS
- Kvalifikační řád ČSTS
b) Standardní podmínky pro organizaci soutěží v pravomoci VR
c) Obecné zákonné podmínky pro pořádání sportovních akcí

6.3

Stanovení požadavků na varianty nabídek
Možný náhradní termín,

6.4

Zakázané termíny akcí VŘ pro rok 2021
a) Termíny konání MČR známé v době zveřejnění VŘ.
b) Data konání významných mezinárodních akcí1:
a. Brno Open:
13.3.-14.3.2021
b. Trend Ostrava:
3.4 – 4.4.2021
c. Olomouc Open:
15.5. – 16.5.2021
d. Prague Open:
11.9. – 12.9.2021
e. Ostrava Open:
2.10. – 3.10.2021
f. Hradec Králové Open:
16.10. – 17.10.2021
g. Praha – TK Maestro:
31.10. – 1.11.2021
h. Ústí nad Labem:
7.11. – 8.11.2021

Výjimku mají organizátoři vyjmenovaných mezinárodních akcí v případě, že chtějí v daném víkendu jako součást
festivalu pořádat soutěž tohoto VŘ (tedy STL, TL nebo A)
1
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POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena
V nabídce musí být uveden celkový rozpočet.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY
Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována ve formě uceleného projektu včetně položkového rozpočtu
a jasného vymezení případného podílu zadavatele.
JISTOTA
Požadovaná jistota je uvedena v příloze č.1.

10 POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ
DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
10.1 Dodatečné informace poskytne zadavatel na vyžádání
10.2 Prohlídka místa plnění musí být umožněna v termínu od otevření obálek, a to na
základě žádosti zadavatele, nejdéle do 5 dnů od podání této žádosti
11 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
11.1 Způsob a místo podání nabídek
11.1.1 Písemnou formou - obálka
Nabídka se podává v uzavřené obálce, označené identifikačními údaji dodavatele a
popisem „Soutěže VŘ v roce 2021“ do sídla zadavatele.
11.1.2 Elektronickou formou – elektronický podpis
Pokud vlastníte elektronický podpis, můžete vaši nabídku uložit do PDF a poté soubor
podepsat elektronicky. Elektronicky podepsaný soubor pošlete na email fakturace@csts.cz
11.1.3 Elektronickou formou – Datová schránka
Pokud vlastníte datovou schránku, můžete vaši podepsanou nabídku uložit do PDF a poté
soubor naskenovat. Podepsaný soubor pošlete na datovou schránku ČSTS ad2774x
11.2 Lhůta pro podání nabídky
- doručení poštou na sekretariát ČSTS do 25.5.2020 23:59 hod
- osobní podání na sekretariát ČSTS do 27.5.2020 do 12:00 hod
- elektronické podání do datové schránky ČSTS ad27774x do 27.5.2020 do 12:00 hod
11.3 Otevírání obálek
Proběhne 27.5.2020 ve 13.00 hod v sídle zadavatele za účasti VpS nebo jím pověřeného
člena soutěžní komise.
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12 ZADÁVACÍ LHŮTA
Dodavatel je nabídkou vázán po dobu 90 dnů.
13 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
13.1

Kritéria hodnocení
a) Splnění minimálních požadavků dle 6.2 b) §2
b) Splnění termínových požadavků dle přílohy č.1
c) Upřednostňující kritéria dle přílohy č.2
d) Výše finančního plnění zadavatele
e) Další kritéria dle přílohy č.2

13.2

Způsob hodnocení nabídek
Nabídky bude hodnotit Soutěžní komise ČSTS, která zpracuje přehled všech nabídek pro
Výkonnou radu ČSTS, která vydá rozhodnutí do 15.6.2020. Rozhodnutí bude
publikováno na www.csts.cz.

14 POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Na vyžádání poskytne sekretariát ČSTS obratem.

v Praze dne 27.4.2020
Michal Drha – Viceprezident pro sport
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