
ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ

(dále jen „ČTS“)

se sídlem Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7

IČ: 00538388 

zastoupený Ing. Ivo Kaderkou, CSc., prezidentem ČTS

jako „zadavatel“ 

vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku: 

„Pořadatelské zajištění Mistrovství Evropy jednotlivců 

v Plzni ve dnech 18. až 24. července 2016“

1. Popis předmětu veřejné zakázky

Pořadatelské zajištění Mistrovství Evropy jednotlivců v Plzni ve 
dnech 18. až 24. července 2016 v sobě povinně zahrnuje tyto 
činnosti: 

- Povinností pořadatele bude kompletně organizačně a 
pořadatelsky zabezpečit Mistrovství Evropy jednotlivců. 
Tímto se rozumí zabezpečit a uhradit veškeré nezbytné 
náklady dle Organizačního manuálu Tennis Europe 2016 
( O r g a n i s a t i o n a l M a n u a l 2 0 1 6 Te n n i s E u r o p e -
http://www.tenniseurope.org/file_download.aspx?id=28727)

- V časové relaci s harmonogramem připravit a realizovat 
projekt přípravy a uspořádání daného Mistrovství při co 
nejefektivnější realizaci reklamních práv, práva na inzerci 
s tím, že reklamní práva a práva na inzerci budou 
realizována též za účelem průběžné propagace a 
popularizace  Mistrovství Evropy jednotlivců v Plzni.

- Případná dotace na Mistrovství Evropy jednotlivců v Plzni pro 
zadavatele bude užita ve prospěch vítězného soutěžitele 
podle kritérií specifikovaných ve smlouvě mezi zadavatelem 
a vítězným soutěžitelem, 
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- Zadavatel bude mít vůči vítěznému soutěžiteli právo kontroly 
správnost i použ i t í př ípadné dotace pro zaj iš tění 
Pořadatelského zajištění Mistrovství Evropy jednotlivců 
v Plzni ve dnech 18. až 24. července 2016.

2. Lhůta pro doručení nabídek

Do výběrového hodnocení budou přijaty pouze nabídky, které 
budou doručeny nejpozději do 27. května  2016 do 12.00 hodin 
do sídla zadavatele. Nabídky doručené po uplynutí uvedené 
lhůty nebudou akceptovány.  Doručené nabídky budou 
zadavatelem evidovány a budou jim přidělena evidenční čísla. 
Všechny nabídky doručené ve stanovené lhůtě budou otevřeny 
dne 27. května 2016 v 14.00 hodin v sídle zadavatele za 
přítomnost hodnotitelské komise.  

3. Hodnocení nabídek, kritéria hodnocení

Hodnotitelská komise bude nabídky hodnotit bodovací stupnicí 
dle počtu uchazečů, a to číslem jedna, nejslabší a číslem x je 
nejlepší.  Získané body určí pořadí uchazeče v hodnocení 
nabídky. 

4. Obsah nabídky 

Nabídka musí obsahovat prohlášení podepsané osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče. Součástí nabídky bude 
prohlášení uchazeče o schopnosti bezproblémově plnit předmět 
soutěže podle této nabídky. V nabídce musí být obsaženy 
reference o pořádání obdobných sportovních akcích 
soutěžitelem.  Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou 
v českém jazyce, ve dvou exemplářích, v uzavřené obálce, 
zřetelně označené nápisem „nabídka k Zajištění pořadatelství 
Mistrovství Evropy jednotlivců v tenisu v Plzni ve dnech 18. až 
24. července 2016“ a nápisem  NEOTVÍRAT“ a adresou 
soutěžitele. 

2



Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané nabídky 
nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. Uchazeč nemá 
právo na úhradu nákladů za zpracování nabídky.  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 po vybrání nejvhodnější nabídky 
na konečné znění smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení zrušit v případě, že se přihlásí pouze jeden 
zájemce s nepřiměřeně vysokou nabídkovou cenou.  V takovém 
případě zadavatel prostřednictvím hodnotitelské komise určí 
vítěze výběrového řízení a cenu, tak aby odpovídala průměrné 
ceně za službu definovanou v článku 1. tohoto oznámení 
(obdoba tzv. jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).  

Mistrovství Evropy jednotlivců 2016 v Plzni bude pro případ 
pojistné události pojištěno Českou pojišťovnou na základě 
ujednání mezi vybraným soutěžitelem a zadavatelem. 

Na tuto veřejnou zakázku se nevztahuje zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

V Praze dne 10.5. 2016

Za zadavatele: 

Prezident ČTS , Ing. Ivo Kaderka, CSc. 
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