Český svaz chovatelů, z. s.
Sekretariát ÚVV ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy
Tel.: 284683441, fax: 284681451, e-mail: sekretariat@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu
IČO: 00443204, DIČ: CZ00443204, Bankovní spojení: KB Praha 9, č. účtu: 635081/0100

Č. j.

v Praze dne 2. 9. 2019

Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
sekretariátem při převzetí)
Název zakázky

Výběrové řízení na: pořádání OMCH 2020

Datum vyhlášení výzvy
k podání nabídek

31. 10. 2019

Název projektu

OMCH 2020 - 2023

Název / obchodní firma
zadavatele

Český svaz chovatelů, z. s.,

Sídlo zadavatele

Maškova 1646/3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele, její telefon
a e-mailová adresa

Ing. Radek Novotný, 605 311 830,
novotny@cschdz.eu, sekretariat@cschdz.eu,

IČ zadavatele / DIČ zadavatele

00443204, CZ00443204

Kontaktní osoba zadavatele ve
věci zakázky, její telefon a emailová adresa

Morávková Eva, +420 737 985 182, dus.moravek@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek

30. 11. 2019

Místo pro podání nabídek

Český svaz chovatelů, z. s.,

Popis (specifikace) předmětu zakázky
Výběrové řízení na pořádání OMCH s definicí:
Návrh termínu
- ubytování (kapacita, popis zařízení, cenová nabídka)
- Stravování (kapacita, popis zařízení, cenová nabídka)
- Prezentační prostory na zahájení/vyhlášení výsledků OMCH (kapacita, možnosti dalších
prostor např. pro uložení sponzoringu
- Návrh doprovodného programu včetně cenové nabídky a detailnějšího popis

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH)

200 000,- bez doprovodného programu s přibližným
počtem účastníků 170 (soutěžících, vedoucí, komisaři,
organizátoři)

Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky

5 dní v termínu od 27. 7. 202* – 23. 8. 202* (kromě termínu
Toulcův dvůr - druhý víkend v srpnu)
Definujte konkrétní 5 denní termín

Místo dodání / převzetí plnění

Doplňte místo konání

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení
nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii
 Nabídková cena
 Komfort prostředí s ohledem na potřeby konání OMCH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Povinně:
 Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Ubytování, stravu, prezentační prostory – hradí ÚKPMCH
Doprovodný program – hradí organizátor
Požadavek na písemnou formu
nabídky

Emailem: mladez@cschdz.eu

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby dodavatele

Kdo za nabídku zodpovídá, kdo je schopen při případném
dotazu odpovědět: Morávková Eva

Vysvětlení zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná
žádost musí být kontaktní osobě (pí. Morávkové) doručena nejpozději 4-6 pracovních dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Další požadavky na zpracování nabídky
 Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny
v závislosti na případné změně výše DPH):

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto
zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp.
vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace emailem

Legenda: zájemce vyplní jen červeně podbarvená pole

