
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 

dodavatele volnočasového oblečení - bund  pro členy reprezentace 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 dodavatele 

volnočasového oblečení pro členy reprezentace 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: 

ČJF poptává dodání volnočasového oblečení pro členy reprezentace ČJF pro rok 

2019 včetně vyhotovení výšivky/potisku s logem „Czech team“ a výšivky vlajky ČR 

s termínem dodání do 3 týdnů od objednání, se současnou možností průběžného 

dodání dalších kusů potřebných velikostí oblečení v průběhu závodní sezóny 2019 

nejméně do října 2019. 

 

 

Základní sada volnočasového oblečení obsahuje: 

 

a. 80 kusů lehkých bund – nepromokavá, bez jakéhokoli jiného potisku či výšivky 

než je níže požadováno, červená/tmavě modrá  barva, ve všech velikostech – 

dětská, dámská, pánská  v počtu 20/30/30 kusů v uvedených kategoriich,  

 

vše včetně nášivky vlajky ČR v rozměru minimálně 4,5 cm x 3 cm a nášivky/potisku 

loga „Czech team“ (viz příloha) v rozměru minimálně 5,5 cm x 2,5 cm. Návrh 

umístnění i provedení loga/vlajky (potisk, výšivka) musí být součástí nabídky ve 

formě grafického ztvárnění.   

                   

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. nabídka bude předložena v písemné formě a v českém jazyce, 

c. fyzický vzorek volnočasového oblečení pro jednu osobu ve velikosti M, pokud 

jsou varianty dívčího/chlapeckého/dámského/pánského provedení odlišné, tak 

se předkládá vzorek všech variant provedení, 

d. nabídka musí obsahovat grafické ztvárnění umístění a provedení loga/nášivky 

dle specifikace poptávky, 

e. nabídka musí obsahovat všechny náklady ČJF spojené s dodáním oblečení 

včetně požadovaných potisků/nášivek dle uvedené specifikace, 

f. navrhovatel uvede celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění dodání 

základní sady,  a to absolutní částkou v českých korunách (bez DPH a včetně 

DPH), 



g. navrhovatel dále uvede nabídkovou cenu a množstevní podmínky pro další 

průběžné objednávky trik a čepic, včetně uvedení časových podmínek dodání 

oblečení od data dodatečné objednávky, 

h. prohlášení navrhovatele, že je svou nabídkou vázán ode dne jejího podání do 

doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatelem - ČJF, 

i. 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, 

j. 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 13.5.2019 do 12.00 hodin na sekretariát 

ČJF (Hošťálkova 392/1C, 169 00 Praha 6), a to v zalepené obálce, opatřené 

nápisem „NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ NA DODAVATELE VOLNOČASOVÉHO 

OBLEČENÍ REPREZENTACE – 2 “. 

 

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 17. 5. 2019. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů 

spojených s účastní na soutěži, ani na vrácení nabídky a podkladů s ní předaných. 

Navrhovatel má právo na vrácení fyzických vzorků poskytnutých podle bodu III. c. 

 

IX. Navrhovatel, kterého vybere Výkonný výbor ČJF, je povinen uzavřít s ČJF 

písemnou smlouvu. 

 

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

podmínek, změnu nebo zrušení pak uveřejní stejným způsobem, jako vyhlásil tuto 

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  30. dubna 2019 

Ing. Jaroslav Kunzl 
Generální sekretář 
 



                       

 

 


