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Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 
Provozovatele LED tabule v majetku České jezdecké federace 

 

Česká jezdecká federace  (dále jen „ČJF“) vypisuje na základě § 1772 a násl. zákona č. 
89/2012, občanský zákoník, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozovatele LED 
tabule v majetku ČJF 

 

 

I. Identifikační údaje zadavatele: 
a. název:  Česká jezdecká federace 
b. sídlo: Zátopkova 100/2, 160 14 Praha 6 
c. IČO: 48549886 
d. zastoupena prezidentkou Ing. Olgou Plachou 

 

II. specifikace poptávky: 
 

Vymezení účelu a předmětu výběrového řízení   

Účelem tohoto výběrového řízení  je uzavřít smlouvu s vybraným účastníkem, který bude mít 
dostatečné zkušenosti se zajištěním služeb spojených s provozem světelné LED tabule. 
Předmětem plnění tohoto výběrového řízení, je průběžné poskytování služeb spojených 
s provozem světelné LED tabule v majetku České jezdecké federace, dle stanoveného 
termínového kalendáře vybraných jezdeckých závodů v České republice.  Vybraný účastník 
bude v rámci plnění předmětu výběrového řízení  zajišťovat: 

 

• Obsluhu LED tabule, přívěsného vozíku za OA na přepravu LED tabule, 
NTB se SW na obsluhu LED tabule 

• Přepravu LED tabule  
• Montáž a demontáž LED tabule na místě určení  
• Administrativu spojenou s obsluhou – evidence  
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III. Povinný obsah nabídky: 
a. přesná identifikace navrhovatele (úplné identifikační údaje vztahující se 

k fyzické nebo právnické osobě – jméno, příjmení/název, bydliště/sídlo, IČO, 
DIČ, včetně kontaktních údajů), 

b. doložení splnění základní způsobilosti – fotokopie řidičského průkazu skupiny 
B + E, výpis z karty řidiče 

c. doložení  profesní způsobilosti – aktivní zpracovatel výsledků, prokázaná praxe 
s programem Galop 

d. doložení  splnění technické kvalifikace – pokročilá znalost obsluhy PC  
e. doložení možnosti uskladnění vypůjčeného majetku – čestné prohlášení o 

možnosti uskladnění v suchém, krytém prostoru pod uzamčením ve velikosti 
garáže na OA a fotodokumentací prostoru. 

f. nabídka musí obsahovat všechny náklady ČJF spojené s přepravou LED tabulí 
–  cena za  1 Km  a to absolutní částkou v českých korunách (bez DPH a včetně 
DPH), 

g. navrhovatel uvede celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění  
poskytovaných služeb spojených s provozem světelné LED tabule v majetku 
České jezdecké federace a to absolutní částkou v českých korunách (bez DPH 
a včetně DPH), 

h. nabídka musí být podána jako celek, jednotlivé listy musí být spolu pevně 
spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, a dále očíslovány 
nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou 

i. nabídka bude podepsána oprávněnou osobou navrhovatele, případně opatřena 
razítkem, je-li zapotřebí. 
 

IV. Zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek. 
 

V. Nabídka bude doručena nejpozději dne 19. 3. 2021 do 12.00 hodin na sekretariát 
ČJF (Hošťálkova 392/1C, 169 00 Praha 6), a to v zalepené obálce, opatřené 
nápisem „NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ NA PROVOZOVATELE LED TABULE 
V MAJETKU ĆJF 

 
VI. Nabídku lze zařadit do soutěže pouze tehdy, splňuje-li tato nabídka podmínky 

soutěže. 
 

VII. Zadavatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Zadavatel je 
oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, pokud mu žádná z podaných 
nabídek nebude plně vyhovovat. 

 
VIII. Výsledky soutěže budou oznámeny všem navrhovatelům, kteří se soutěže 

zúčastnili nejpozději do 24. 3. 2021. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů 
spojených s účastí na soutěži, ani na vrácení nabídky a podkladů s ní předaných.  
 

IX. Navrhovatel, kterého vybere Výkonný výbor ČJF, je povinen uzavřít s ČJF 
písemnou smlouvu na dobu určitou – jeden kalendářní rok. 

 
X. Zadavatel má právo provést zrušení veřejné soutěže nebo změnu uveřejněných 

podmínek, změnu nebo zrušení pak uveřejní stejným způsobem, jako vyhlásil tuto 
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soutěž. Zadavatel není odpovědný za škody jakékoliv povahy včetně ztráty zisku 
ve vztahu ke zrušení zadávacího řízení veřejné soutěže. 

 
XI. Jestliže některé ustanovení upravující podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější 

nabídku bude nebo se stane k jakémukoliv okamžiku neplatným nebo neúčinným, 
zůstává platnost nebo účinnost ostatních ustanovení nedotčena. 

 
XII. Tato veřejná soutěž je veřejnou soutěží dle platných právních předpisů. Podáním 

nabídky vyjadřuje navrhovatel svou plnou akceptaci těchto podmínek a další 
jednání ČJF je v dobré víře s touto skutečností. 

 
 
 
 
 
 
 

 

V Praze dne 9. 3. 2021 

 

 

 

Ing. Olga Plachá MBA 

Prezidentka ČJF 

 

                       

 
 


