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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 
1. Kontext zakázky 

Jednou ze základních činností ČHS je spravovat skalní oblasti, ve kterých se provozuje lezecká 
činnost. V rámci této činnosti jsou, mimo jiné, udržovány skalní masivy a jejich okolí a je 
vyměňováno fixní jištění z důvodu zvyšování bezpečnosti osob provozujících lezecké sporty. 
 

2. Předmět zakázky 
Dodání fixního jištění dle požadovaných parametrů. Předmět zakázky je rozdělen do třech skupin: 

- A. Pískovcové jištění 
- B. Nepískovcové jištění 
- C. Nástroje a vybavení 

Podrobný přehled položek pro jednotlivé skupiny je uveden v příloze č. 1. Pro rok 2016 zadavatel 
uvádí u některých položek konkrétní požadovaný počet. Tento počet se Zadavatel zavazuje pro 
rok 2016 odebrat. Dále si Zadavatel vyhrazuje opci na nákup dalšího materiálu v roce 2016 a to za 
podmínek uvedených v nabídce, případně lepších. 
 
Pro rok 2017 nemá Zadavatel stanovený žádný počet jištění a materiálu. Zadavatel předpokládá, 
že objem finančních prostředků vynaložených v roce 2017 na jištění a materiál se bude pohybovat 
v rozsahu 80% - 150% finančních prostředků vynaložených v roce 2016. 
 
Každá položka ze skupiny A a B musí splňovat následující podmínky:  

 Všechny typy fixního jištění musí splňovat pevnostní parametry dle normy ČSN EN 959, 
nemusí však mít CE certifikaci.  

 Na každém borháku a pískovcovém kruhu bude vyraženo velkými tiskacími písmeny ČHS, 
tyto výrobky budou osazeny prolisy proti snadnému vytažení, kruhy budou mít hlavu dříku 
bez ostrých hran.  

 Slaňovací řetězy s oky budou mít na jedné straně parametr pro nasazení mailony průměru 
8 mm a na druhé straně mailony průměru 10 mm, pevnost min. 25 KN. 

 Mailony musí mít certifikaci dle EN 122754. 

 Dodavatel zahrne do své nabídky i náklady na potřebné prokázání kvality dodávaných 
výrobků (atesty, certifikáty, zkoušky) apod.  

 
Zájemce může předložit nabídku na jednu či více skupin předmětu zakázky.  

 

Název: Dodávka fixního jištění, materiálu pro přejišťování 
skalních oblastí v ČR na roky 2016 - 2017 

Zadavatel: Český horolezecký svaz (ČHS) 
Donská 9, Praha 10 

Statutární osoba: Ing. Jan Bloudek, předseda 

Kontaktní osoba: Božena Valentová 
Tel.:  739 304 182 
Email:  bozena.valentova@horosvaz.cz 

Termín pro podání 
nabídek: 

25.1.2016 
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3. Předpokládaná hodnota zakázky 
Předpokládaná celková hodnota zakázky na rok 2016 činí 900 000 Kč bez DPH. 

 
  

4. Doba a místo plnění 
Zadavatel předpokládá zahájení realizace plnění této zakázky neprodleně po ukončení výběrového 
řízení, nejpozději však do 3 měsíců od podpisu smlouvy. 
 
Místem plnění této zakázky je Praha.   

 
 
5. Kvalifikace dodavatelů 

V rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje Zadavatel po zájemci prokázání následujících 
kvalifikačních předpokladů: 

 
 Základní kvalifikační předpoklady v souladu s § 53 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách, v platném znění - splnění těchto předpokladů prokáže zájemce předložením 

čestného prohlášení (viz příloha č. 2). Zde požadujeme prostou kopii. 

 Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního 

rejstříku, pokud je v něm zapsán, popř. výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 

zapsán. Postačující je prostá kopie výpisu. Tento výpis nesmí být k poslednímu dni pro 

podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. 

 Splnění profesního kvalifikačního předpokladu, které prokazuje zájemce předložením 

výpisu z živnostenského rejstříku. U tohoto požadavku postačí doložení prosté kopie. 

 Zkušenosti s dodávkami obdobného typu prokáže dodavatel seznamem min. 3 úspěšně 

realizovaných obdobných zakázek v posledních 5 letech – zájemce prokáže předložením 

seznamu referencí. Obdobnou zakázkou se rozumí dodávka jištění a materiálu 

analogického s předmětem této zakázky, a to minimálně v hodnotě 100 tis Kč bez DPH. 

 

6. Požadavky na zpracování nabídky 

Způsob zpracování nabídky 

 Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené podací obálce označené 

nápisem „Dodávka fixního jištění a materiálu pro přejišťování skalních oblastí v ČR na 

roky 2016 - 2017“ – NABÍDKA NEOTEVÍRAT.  Na obálce musí být současně uvedena 

skupina plnění, na kterou zájemce předkládá nabídku a dále adresa zájemce, na kterou lze 

zaslat případné oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 Povinností zájemce je do takto zapečetěné obálky přiložit naskenovanou kopii nabídky na 

datovém nosiči (CD apod.). 

Zpracování nabídkové ceny, termín dodání 

Zájemce uvede jednotkovou cenu včetně DPH ke všem položkám v rámci skupiny, na kterou 

předkládá nabídku. Tuto cenu vyplní do tabulky uvedené v rámci přílohy č. 1 této zadávací 

dokumentace. 
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V rámci přílohy č. 1 zájemce dále vyplní ke každé položce nejzazší termín, do kdy se zavazuje 

danou položku Zadavateli doručit v požadovaném počtu a kvalitě. Do patřičné kolonky vyplní 

zájemce číslici, která vyjádří počet kalendářních dní od data objednání po datum doručení.  

Obsah nabídky 

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty v uvedeném pořadí: 
 řádně vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace  

 doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu a způsobem 

požadovaným v kapitole 5 této zadávací dokumentace 

 bližší popis plnění předmětu této zakázky  

o zájemce zde popíše co přesně nabízí, ke každé položce uvede její přesnou 

technickou specifikaci (rozměry, materiál), jakou splňuje normu, jakou má výrobek 

certifikaci popř. kdo certifikaci vystavil, obrázek (lze přiložit katalog, kde bude vše 

srozumitelně označeno) 

o jaké další služby / p lnění zájemce nabízí společně s plněním předmětu zakázky 

 údaje relevantní pro hodnocení (viz vyplněná příloha č. 1) 

 prostou kopii listiny, z níž vyplývá, že osoba podepisující dokumenty, které jsou součástí 

této nabídky, je oprávněna jednat jménem či za zájemce (plná moc udělená statutárním 

orgánem, výpis z obchodního rejstříku apod.) 

Jazyk nabídky 

Nabídka zájemce musí být zpracována v českém nebo anglickém jazyce. 
 

7. Kritéria a způsob hodnocení nabídek 

Kritéria hodnocení 

Zadavatelem byla stanovena tato hodnotící kritéria: 
 Nabídková cena v CZK bez DPH  

 Termín dodání jednotlivý položek 

 Doplňkové výhody pro Zadavatele spojené s plněním zakázky. 

Způsob hodnocení nabídek  

Hodnocení vhodných nabídek bude provedeno na základě výše uvedených hodnotících kritérií. 

Hodnocení provede hodnotící komise, kterou stanoví Zadavatel.   
 

 

8. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídky 

Nabídku je možno v rámci této zakázky podat nejpozději do: 25.1.2016 do 12.00 hodin 
 
Nabídky, které budou podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny a 
nebudou předmětem dalšího hodnocení. Zadavatel v takovém případě vyrozumí uchazeče o 
tom, že jejich nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
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Způsob a místo podání nabídek 

Nabídku je nutno doručit ve stanovené lhůtě na adresu kontaktního místa Zadavatele uvedenou 
v Zadávací dokumentaci (viz úvodní tabulka.). Nabídku lze podat prostřednictvím pošty, kurýrem 
či osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 9.00 – 16.00 hod. (v poslední den do 12:00 
hod). Rozhodné je datum doručení nabídky na stanovenou adresu. 
 

 

9. Obchodní a platební podmínky 
Zadavatel stanovil jako minimální platební podmínky tyto: 

- Doba splatnosti faktur 30 dní 

- Platba v CZK 
 

10.  Poskytování dodatečných informací 
Zájemci mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné 
informace musí být doručena kontaktní osobě v písemné (emailové) formě nejpozději 6 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
 
Zadavatel odešle dodatečné informace do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti všem 
známým uchazečům a současně je zveřejní na svých stránkách. Zadavatel může poskytnout 
dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 

 
11.  Zadávací lhůta 

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů. 

 
12.  Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoliv do doby uzavření smlouvy. 

 
13.  Uzavření smlouvy 

Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným uchazečem, přičemž lhůta pro poskytnutí součinnosti 
uchazečem je 15 dní ode dne odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení. Odmítne-li 
vybraný uchazeč uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne-li mu řádnou součinnost, 
může zadavatel uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, nebo zadávací 
řízení zrušit. Uchazeč druhý v pořadí je povinen uzavřít smlouvu či poskytnou řádnou součinnost 
k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.  

 
14.  Přílohy zadávací dokumentace 
 Příloha č. 1 – Přehled položek 

 Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 

 Příloha č. 3 – Krycí list 

 

mailto:info@horosvaz.cz

