Český svaz tanečního sportu

Výběrové řízení – Ředitel SCM

Český svaz tanečního sportu
se sídlem Ohradní 1370/12, 14000 Praha
Dále jen „zadavatel“
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Ředitel Sportovního centra mládeže
Dále jen „pozice“

Vymezení výběrového řízení
Předmětem je
Obsazení pozice Ředitele sportovního centra mládeže (dále SCM)
Zpracování projektu práce SCM
Vedení SCM

Začátek funkčního období
Od 1.4.2014.

Základní kritéria
-

Předložení projektu organizace a činnosti SCM na olympijský cyklus – 4 roky, který obsahuje
o Základní cíle SCM
o Organizační strukturu SCM včetně kritérií pro výběr trenérů a sportovců
o Plán činnosti z pohledu časového i regionálního
o Financování SCM s ohledem na využití finančních prostředků z grantů MŠMT
o Ukazatele pro vyhodnocování činnosti SCM a ukazatele výkonnosti
- Členství v ČSTS
- Znalost prostředí tanečního sportu minimálně 5 let
- Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
- Čestné prohlášení - na majetek uchazeče není vyhlášen konkurs, není soudem zahájeno
insolvenční řízení, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku
úpadce a není jako uchazeč v likvidaci; uchazeč není v současné době v jiných smluvních
vztazích dlužníkem vůči zadavateli zakázky.
- Písemné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a nemá
závazky vůči nositelům sociálního zabezpečení, všeobecného zdravotního pojištění a nemá
splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti; nebo
o potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven o bezdlužnosti ne
starší tří měsíců.
o potvrzení finančního úřadu o stavu osobních daňových účtů společnosti dle
jednotlivých daní (tzv. doklady o bezdlužnosti ) ne starší tří měsíců.
Nepředložení kteréhokoli z požadovaných dokladů výše uvedených, nebo předložení neplatného
dokladu je považováno za důvod k vyloučení uchazeče ze soutěže.
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Způsob hodnocení nabídek
Přihlášky, které budou doručeny v termínu zpracuje výkonná rada a předloží je nejpozději do
23.2.2014 prezidiu ČSTS, které na svém zasedání 23.3.2014 o výsledku výběrového řízení rozhodne.

Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek
-

-

-

Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší
termín odevzdání
Lhůta pro doručení nabídek končí dnem: 31.1.2014, příjem nabídek bude ukončen ve 12:00
hodin.
Doručovací adresou pro písemné i osobní podání nabídek je adresa sídla ČSTS.
Otevření obálek proběhne nejdříve 31.1.2014 12:05 hodin a nejpozději 7.2.2014 12:00 hodin
Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce ve 2 exemplářích (originálkopie), v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem „Ředitel SCM“ a nápisem
„NEOTVÍRAT!“
Každý jednotlivý list (včetně přebalových listů, či listů oddělujících) nabídky bude v pravém
dolním rohu viditelně a čitelně označen pořadovým číslem listu a na prvním listě bude údaj o
celkovém počtu listů
Obálka musí být na uzavření opatřena razítky a podpisy osob oprávněných jednat jménem
uchazeče tak, aby jako celek splňovala náležitosti smlouvy.
Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení
zařazeny.
Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní
obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.

Zadávací dokumentace
Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr zadání
zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům
Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu této zadávací dokumentace, není oprávněn ji
dále kopírovat ani ji předat třetím osobám.
Podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci související s výběrovým
řízením jsou pro uchazeče závazné
Dotazy budou podány písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu siegel.leos@csts.cz. V
dotazu musí být specifikována osoba tazatele.

Práva zadavatele, další podmínky pro uchazeče
Součástí nabídky bude návrh smlouvy včetně smluvních sankcí v případě neplnění povinností
kteroukoliv ze smluvních stran
Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli
žádné nároky
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů na zpracování nabídky
Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení
Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení
důvodu
Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to nejpozději do 10.
1. 2014
Zadavatel má právo ověřovat a upřesňovat údaje uváděné v nabídkách a jednat s uchazečem za
účelem získání dalších doplňujících informací potřebných k určení pořadí výhodnosti nabídek
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat po vybrání nejvhodnější nabídky o konečném znění smlouvy
(návrhem smlouvy zařazeným v nabídce nevzniká právní vztah)
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