Českomoravský billiardový svaz

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY 2014
-

JEDNOTLIVCI
ŽENY

1. ZADAVATEL
Českomoravský billiardový svaz, VV sekce poolbilliard, se sídlem v Zátopkova 100/2, 169 17 Praha - Břevnov,
Česká republika,
dále jen „zadavatel“, vás vyzývá k účasti na výběrovém řízení na zakázku:

„Pořadatelství turnajů Mistrovství republiky 2014“,
dále jen „zakázka“.

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
2.1 PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1.1 Organizace celkem osmi turnajů MR 2014.
2.1.2 Poskytnutí prostor pro odehrání všech zápasů.
2.1.3 Participace na organizačních pracích soutěže.
2.2 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

11. - 12. října 2014 – MR Žen, 8-ball, 9-ball
25. - 26. října 2014 – MR Žen, 10-ball, Nekonečná
15. - 16. listopadu 2014 – MR jednotlivců, 9-ball
22. - 23. listopadu 2014 – MR jednotlivců, 10-ball
29. - 30. listopadu 2014 – MR jednotlivců, Nekonečná
6. - 7. prosince 2014 – MR jednotlivců, 8-ball

Místem plnění zakázky je objekt herny, která zvítězila ve výběrovém řízení na konkrétní termíny dodávky
služeb, dále jen „poskytovatel“.
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3. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA, PROKÁZÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K POŘÁDÁNÍ
3.1 ZÁVAZNÉ PODMÍNKY POS KYTOVATELE
PROSTŘEDÍ
3.1.1 nekuřácké (kouření pouze venku, mimo budovu)
3.1.2 nepodávají se žádné alkoholické nápoje, ani pivo v průběhu celé soutěže hráčům se nepodávají
žádné alkoholické nápoje v průběhu celé soutěže
HERNÍ PARAMETRY
3.1.3 bude zajištěno minimálně 8 soutěžních stolů velikosti 9 stop
3.1.4 bude poskytnuta sada koulí pro každý soutěžní stůl
3.1.5 bude zajištěna čistota pláten a koulí
3.2 CO MŮŽE NABÍDNOUT PO SKYTOVATEL
HERNÍ PARAMETRY
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

zajištění minimálně 8 soutěžních stolů velikosti 9 stop,
potah všech stolů nebude starší 6 měsíců,
na všech stolech se bude hrát s koulemi značky Aramith,
poskytnutí sad koulí pro každý jeden soutěžní stůl,
pro organizaci turnaje budou hernou poskytnuti minimálně dva rozhodčí
bude zajištěn prostor pro reklamu
bude zajištěna sleva na ubytování pro účastníky mistrovství

3.3 CO MŮŽE NABÍDNOUT ZA DAVATEL
3.3.1 Zajištění levného ubytování pro hráče. Nabídku až 3 hotelů, se kterými bude dohodnuta
speciální cena.
3.3.2 Příprava propagačních materiálu a jejich financování
3.3.3 Materiální příspěvek herně. (sukno Simonis)
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4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Cílem výběrového řízení je zajistit kvalitu a efektivitu herních míst a služeb za optimálních provozních nákladů.
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií, která jsou seřazena sestupně podle ekonomické
vhodnosti a stupně významu – váhy, který jim zadavatel přisuzuje.
4.1 PROSTŘEDÍ 100 %
HERNÍ PARAMETRY
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Prostředí - 30%
Herní parametry – počet soutěžních stolů - 20%
Herní parametry – stáří potahu na stolech - 20%
komplexnost nabídky z hlediska rozsahu poskytovaných služeb - 10%
technická a personální připravenost k plnění zakázky - 20%

5. LHŮTY A DALŠÍ PRAVID LA PODÁNÍ NABÍDEK
5.1 LHŮTY
5.1.1 Lhůta pro podání nabídek končí dnem 8. 8. 2014, příjem nabídek bude ukončen ve 24.00 hodin.
5.1.2 Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, viz bod 5.1.1, nebudou do výběrového
řízení zahrnuty
5.2 FORMA A ZPŮSOB PODÁN Í NABÍDKY
5.2.1 Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce v elektronické podobě.
5.2.2 Nabídku uchazeč odešle na e-mailovou adresu vvs.pool@cmbs.cz.
5.2.3 Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní
obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení.

6. SHRNUTÍ INFORMACÍ O POSKYTOVATELI
6.1 POSKYTOVATEL
Poskytovatel při podání nabídky musí nabídku uvést těmito údaji:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

Jméno společnosti:
Právní forma:
Adresa společnosti:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči
Emailová adresa a telefonní číslo pověřené osob
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7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
7.1.1 Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr zadání
zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům
7.1.2 podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci související s
výběrovým řízením jsou pro uchazeče závazné
7.1.3 Lhůta pro podání případných upřesňujících dotazů od uchazečů je do 4. 8. 2014 do 16 hodin.
7.1.4 Dotazy budou podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu
vvs.pool@cmbs.cz . V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČO, sídlo
firmy.
7.1.5 Na všechny dotazy bude odpovězeno všem uchazečům, kteří obdrželi zadávací dokumentaci
současně výhradně prostřednictvím e-mailu, na adresu, kterou uchazeč uvedl v bodě 6.1.7., a to
ve lhůtě 48 hodin po ukončení lhůty pro podání dotazů.

adresa

web

e-mail

Zátopkova 100/2,
Praha 6,
160 17

www.poolbilliard.cz
www.cmbs.cz

vvs.pool@cmbs.cz
marketing@cmbs.cz
international@cmbs.cz

