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Zadavatel:

Název zakázky:
Popis zakázky:
Identifikační údaje
dodavatele:
Způsob zpracování
nabídkové ceny:

Způsob výběru
nejvýhodnější
nabídky (kritéria
výběru):

Kvalifikační
požadavky:
Další relevantní
informace a
požadavky:
Podání nabídek:

Otevírání nabídek:
Vyhodnocení
nabídek:

Český svaz tanečního sportu
IČ: 00443077
Sídlo: U družstva Tempo, 264/10, 142 00 Praha
Zastoupený: Viceprezident pro sport – Michal Drha
Kontakt: Jan Musal, Email: fakturace@csts.cz, Telefon: 774 238 148
Soutěže ČSTS dle přílohy č.1
Pořádání soutěží v rozsahu definovaném Soutěžním řádem ČSTS, organizačními
směrnicemi ČSTS OS02 a dalšími dokumenty ČSTS ve znění k termínu podání nabídek.
Název, IČ, Sídlo, Zástupce, Kontakty
Uvedení celkových nákladů akce s členěním:
• nájmy a technické vybavení prostor
• porota a funkcionáři soutěže (včetně cestovních náhrad)
• televizní záznam a vysílání, streamové vysílání
• ostatní
• celkové náklady
a specifikacemi:
• startovné
• vstupné pro diváky
• splnění minimálních požadavků na pořadatele dle OS02 §2
• porovnání upřednostňujících požadavků dle OS02 §3 s ostatními zúčastněnými
dodavateli
• termín konání dané akce a případné kolize s jinými pořadateli
• celkové náklady akce
• Pozn.: Váhu jednotlivých požadavků naleznete v příloze č.2

•

oprávnění k pořádání sportovních soutěží (ŽL, hlavní činnost spolků apod.)

•

prohlášení o bezdlužnosti ke státním orgánům a ČSTS

Forma č.1: Písemnou formou – obálka
Nabídka se podává v uzavřené obálce, označené identifikačními údaji dodavatele a
popisem „Soutěže VŘ v roce 2023“ do sídla zadavatele.
Forma č.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.
Forma č.3: Elektronickou formou – datovou schránkou
Pokud vlastníte datovou schránku, můžete vaši podepsanou nabídku uložit do PDF a
poté soubor naskenovat. Soubor pošlete na datovou schránku ČSTS ad2774x.
Lhůta pro podání nabídek:
• doručení poštou na sekretariát ČSTS do 18.7.2022 23:59 hod
• osobní podání na sekretariát ČSTS do 20.7.2022 do 12:00 hod
• elektronické podání do datové schránky ČSTS ad2774x do 20.7.2022 do 12:00 hod
Proběhne 20.7.2022 ve 13.00 hod v sídle zadavatele za účasti člena VR nebo pověřeným
členem soutěžní komise.
Termín: 30 dnů po otevírání obálek
Informování dodavatelů (včetně žádosti o objasnění a doplnění): 15 dnů po vyhodnocení
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Doplňující
informace:

•
•
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váhu jednotlivých požadavků naleznete v příloze č.2
formulář pro vyplnění požadavků dané směrnicí OS02 naleznete v příloze č.3

Zakázané termíny akcí VŘ pro rok 2023
a) Termíny konání MČR známé v době zveřejnění VŘ.
b) Data konání významných mezinárodních akcí1:
a. Trend Ostrava:
2.4.2023
b. Infinity Brno:
20.-21.5.2023
c. Hradec Králové Open:
2.-3.9.2023
d. E-motions:
8.-10.9.2023
e. MZ Dance Team:
30.9.-1.10.2023
f. Brno Open:
21.-22.10.2023
g. Ústí nad Labem:
4.-5.11.2023

Vypracoval:
Schválil:

Michal Drha (VpS)
Ing. Martin Dvořák (Pr)

Datum: 15.6.2022
Datum: 15.6.2022

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)
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