Autoklub České republiky

Zadávací dokumentace
Zadavatel:
Autoklub České republiky
Komise Offroad
Opletalova 29, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 005 50 264, DIČ: CZ00550264
Zapsaný ve SR vedený MS v Praze, sp.zn. L 1219
Právní forma zadavatele: Spolek

„Výběrové řízení na dodavatele buggy a souvisejícího vybavení pro
divizi Junior“
Nejedná se o zakázku ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
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1. Informace o zadavateli
Základní údaje
Název

Autoklub České republiky

Sídlo

Opletalova 29, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO

005 50 264

DIČ

CZ00550264

Právní forma

Spolek

Statutární zástupce zadavatele

JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věci výběrového řízení
Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymazal

Email

vymazal@autoklub.cz

Telefon

775 243 453

Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem
zájemců o motorismus a činnost v AČR, zapsaném ve spolkovém rejstříku Městského soudu v
Praze, spisová značka L1219.
Autoklub České republiky je právním nástupcem Československého autoklubu, který byl
právním nástupcem Autoklubu republiky Československé. AČR je pokračovatelem činnosti
Českého autoklubu.
2. Základní informace o zakázce
2.1. Základní informace
Autoklub České republiky je Národní autoritou zajišťující motoristický sport. Jednou
z nejvýznamnějších motoristických disciplín je autocross. Cílem tohoto výběrového
řízení je nalezení dodavatele technického vybavení pro jezdce nově vznikající divize
Junior.
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2.2. Předmět plnění
Předmětem plnění je dodávání technického vybavení pro jezdce výše uvedené divize
dle jejich objednávek. Vybraný dodavatel na základě tohoto výběrového řízení bude
jediným možným dodavatelem pro techniku dané divize disciplíny autocross a
vlastní stavba nebude možná.
2.3. Požadavky a detaily poptávaného řešení
•

Finanční nezávislost provozovatele na Autoklubu ČR

•

Povinnost dodávat na základě objednávek od účastníků divize anebo
Autoklubu České republiky a to do 14 dní od objednání jednotlivých
komponentů jejichž cena je do 5.000,- Kč, do 1 měsíce od objednání
ostatních jednotlivých komponentů, do 4 měsíců od objednání celé stavby
vozu

•

Dodávaný kompletní vůz musí splňovat národní technické předpisy divize Ax
D9 dle Standardních propozic Autocross, část I., kapitola D., vyjma zpátečky,
jež není povinná. Pokud bude výrobcem dodána musí být ve všech vozidlech
určených pro tuto divizi.

•

Musí být zajištěna jednotnost vozidel dané divize s minimálními odchylkami

•

Poskytovatel musí garantovat výměnou jednotlivých prvků vozu splnění
technických podmínek divize JuniorBuggy FIA Mistrovství Evropy
v autocrossu

•

Poskytovatel je povinen se podílet na rozšiřování povědomí o této divizi

•

Horizont časové udržitelnosti divize je stanoven na dobu minimálně 5ti let od
data prvního vypsání divize tj. v roce 2019. Vybraný dodavatel je povinen po
celou dobu dodávat dle podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci
a současně minimálně dva roky po ukončení projektu dodávat náhradní díly
na vozidla vzniklá během doby udržitelnosti za účelem naplnění cílů projektu.

3. Doba a místo plnění
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Divize bude vypsána poprvé pro rok 2019.
4. Harmonogram výběrového řízení
21. 06. 2018

Vypsání výběrového řízení

23. 07. 2018, 08:00 Předložení nabídek
23. 07. 2018, 09:00 Otevření obálek s nabídkami
do 12. 08. 2018

Jednání s uchazeči

22. 08. 2018, 12:00 Termín na předložení upravených nabídek
22. 08. 2018, 14:00 Rozhodnutí a výběr vítěze
5. Kvalifikace uchazečů
Kvalifikovaným pro plnění této zakázky je uchazeč, který splní Zadavatelem stanovené
kvalifikační předpoklady. Pouze nabídka uchazeče, který prokáže splnění stanovených
kvalifikačních předpokladů, může být předmětem posouzení a hodnocení nabídek.
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních
předpokladů a dále ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto zakázku. Kvalifikaci je
možné splnit i prostřednictvím subdodávky.
5.1. Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží následující dokumenty:
- výpis z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu uchazeče
- potvrzení o bezdlužnosti od příslušného finančního úřadu a čestné
prohlášení ve vztahu ke spotřební dani
- čestné prohlášení, že:
•

v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání
nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního
předpisu,

•

vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech
neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
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nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
•

není v likvidaci,

•

bude dodržovat Mezinárodní a Národní sportovní řády

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel prověří profesní kvalifikační předpoklady ve veřejně dostupných zdrojích
na portálech http://portal.justice.cz/ a http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz.
5.3. Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče
Pro splnění tohoto bodu předloží uchazeč čestné prohlášení o své ekonomické a
finanční způsobilosti splnit zakázku v celém jejím rozsahu.
5.4. Technické kvalifikační předpoklady
Uchazeč je povinen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů
doložením svých zkušeností s vedením podobných projektů.
5.5. Pravost a stáří dokladů
Uchazeč předkládá kopie (prosté) dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel
je před uzavřením smlouvy na plnění zakázky oprávněn požadovat po uchazeči, se
kterým má být uzavřena smlouva, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
6. Způsob hodnocení nabídek
6.1. Hodnotící kritéria
Zadavatel bude hodnotit kvalitu nabízeného řešení a výhodnost pro motoristický
sport. Zadavatel bude preferovat finančně vyvážené projekty, které jej nebudou
nákladově zatěžovat. Zadavatel bude preferovat projekty, které budou finančně
výhodné pro jezdce dané divize.
7. Požadavky na zpracování nabídek
7.1. Podání nabídky
Uchazeči mohou podat nabídku buď elektronicky na adresu osoby oprávněné jednat
ve věci výběrového řízení nebo poštou na adresu Zadavatele v zapečetěné obálce s
nápisem „Neotevírat! Výběrové řízení – divize Ax Junior“.
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7.2. Poskytování zadávací dokumentace a dodatečné informace
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na stránkách www.autoklub.cz.
Uchazeči jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám a
výběrovému řízení. Žádost o dodatečné informace lze podávat jen elektronicky na
email osoby oprávněné jednat ve věcech výběrového řízení. Žádost o dodatečnou
informaci lze podat nejpozději 7 dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel zašle dodatečné informace uchazeči a odpověď zveřejní na
www.autoklub.cz
7.3. Požadavky na obsah nabídky
Nabídka bude předložena v následující struktuře:
- Krycí list nabídky
- Projekt
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
- Další dokumenty dle požadavků zadávací dokumentace, anebo dle uvážení
uchazeče
Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.
8. Podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami
8.1. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky se podávají v listinné podobě osobně, poštou na adresu sídla Zadavatele
nebo elektronicky na email osoby oprávněné jednat ve věcech výběrového řízení. To
vše za podmínek uvedených v bodě 8.1.
Lhůta pro podání nabídek je 23. 07. 2018, 08:00
Za okamžik doručení nabídky se považuje doručení nabídky na uvedené adresy,
nikoli její odeslání uchazečem.
8.2. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle Zadavatele v termínu 23. 07. 2018,
09:00

7

Otevírání obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož
nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami
se zástupce uchazeče prokáže oprávněním k jednáním za uchazeče, tj. pokud se
nejedná o statutární orgán plnou mocí vystavenou oprávněnou osobou za uchazeče
jednat.
9. Práva Zadavatele
Zadavatel připouští varianty nabídek, formy plnění i dodatečné plnění nad rámec
požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Zadavatel nehradí náklady spojené se
zpracováním nabídek uchazečů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené
v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout
veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení či její
jednotlivé části.
Za Autoklub České republiky
V Praze dne 11. 06. 2018

Mgr. Jakub Vymazal
Viceprezident pro péči o děti a mládež
Autoklub ČR
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