Českomoravský billiardový svaz

POŘADATELSTVÍ TURNAJŮ V ROCE 2014
ČESKÁ POOLOVÁ TOUR

1. ZADAVATEL
Českomoravský billiardový svaz 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 v celorepublikové soutěži ČESKÁ POOLOVÁ TOUR“,
dále jen „zakázka“.

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
2.1 PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1.1 Pořádání dvoudenního turnaje ČESKÉ POOLOVÉ TOUR v 6 různých termínech v roce 2014.
2.1.2 Poskytnutí prostor pro odehrání všech zápasů.
2.1.3 Participace na organizačních pracích soutěže pod hlavičkou zadavatele.
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

18. - 19. ledna 2014
22. - 23. února 2014
15. - 16. března 2014
17. - 18. května 2014
13. - 14. září 2014
4. - 5. října 2014

Místem plnění zakázky je objekt herny, která zvítězila ve výběrovém řízení na konkrétní termíny dodávky
služeb, dále jen „poskytovatel“.
V souladu s posláním a cílem činnosti ČMBS, jejímž prvním bodem je péče a rozvoj o všestranný rozvoj
kulečníkového sportu v ČR, bude preferován zájem rozprostřít místa konání napříč ČR a z tohoto vyplývající
výběr míst plnění zakázky nadřazený hodnocení v rámci procentuálních kritérií nabídky poskytovatele.
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3. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA, PROKÁZÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K POŘÁDÁNÍ
3.1 ZÁVAZNÉ PODMÍNKY POS KYTOVATELE
PROSTŘEDÍ
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

nekuřácké (kouření pouze venku, mimo budovu nebo v oddělené místnosti)
hráčům se nepodávají žádné alkoholické nápoje v průběhu celé soutěže
veřejnost pouze formou diváků, stoly pro veřejnost nedostupné
minimální požadovaná teplota 22 stupňů
bude zajištěn prostor pro reklamu

HERNÍ PARAMETRY
3.1.6 bude zajištěno minimálně 8 soutěžních stolů velikosti 9 stop
3.1.7 bude poskytnuta sada koulí pro každý soutěžní stůl
3.1.8 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

bude poskytnut větší počet 9 stopých soutěžních stolů, než osm
stoly budou potaženy plátny Simonis
rozhodující je stáří a kvalita potažení stolů
na všech stolech se bude hrát s koulemi značky POOL Super Aramith Pro, 57.2 mm
pro organizaci turnaje budou hernou poskytnuti minimálně dva rozhodčí
nabídka dotace prize money
jištění levného ubytování pro hráče. Nabídku až 3 hotelů, se kterými bude dohodnuta speciální
cena

3.3 CO MŮŽE NABÍDNOUT ZA DAVATEL
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Příprava propagačních materiálu a jejich financování
Vyškolení lokálních rozhodčích zdarma
Vyškolení lokálního trenéra zdarma
Materiální příspěvek herně. Koule, plátna atp.
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4. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Cílem výběrového řízení je zajistit kvalitu a efektivitu herních míst a poskytnout turnajům České poolové tour
kvalitní sportovní zázemí. Při nesplnění závazných podmínek nebude nabídka poskytovatele přijata.
Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií, kterým jsou přiřazeny váhy v procentech. V každé
kategorii lze dosáhnout 0 až počet uvedených procent.
4.1 PROSTŘEDÍ 100 %
HERNÍ PARAMETRY
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

10% bude poskytnut větší počet 9 stopých soutěžních stolů, než osm
15% stoly budou potaženy plátny Simonis
10% rozhodující je stáří a kvalita potažení stolů
15% na všech stolech se bude hrát s koulemi značky POOL Super Aramith Pro, 57.2 mm,
15% pro organizaci turnaje budou hernou poskytnuti minimálně dva rozhodčí
15% nabídka dotace prize money
20% jištění levného ubytování pro hráče. Nabídku až 3 hotelů, se kterými bude dohodnuta
speciální cena

5. SHRNUTÍ INFORMACÍ O ZADAVATELI A POVĚŘENÝCH OSOBÁCH
5.1 ZADAVATEL
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Název:
Právní forma:
Adresa společnosti:
IČ:

Českomoravský billiardový svaz
Občanské sdružení
Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov, 169 17
47608994

5.2 POVĚŘENÍ JEDNATELÉ
5.2.1 Tomáš Čermín, +420 776 557 557, tomas.kulecnik@gmail.com
5.2.2 Zaid Al-Tamimi, +420 602 111 153, zaid.altamimi@gmail.com
5.2.3 Daniel Pokrývka, +420 739 309 275, daniel.pokryvka@gmail.com
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6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
6.1.1 Tato zadávací dokumentace se poskytuje pouze za účelem zpracování nabídky pro záměr zadání
zakázky, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoli jiným účelům
6.1.2 Lhůta pro podání případných upřesňujících dotazů od uchazečů je do 19. 11. 2013 do 16 hodin.
6.1.3 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.
6.1.4 Na všechny dotazy bude odpovězeno všem uchazečům, kteří obdrželi zadávací dokumentaci
současně výhradně prostřednictvím e-mailu, na adresu, kterou uchazeč uvedl a to ve lhůtě 48
hodin po ukončení lhůty pro podání dotazů.
6.1.5 Dne 22. 11. 2013 v 16:00 bude ukončeno přijímání nabídek a na nabídky zaslané po tomto datu
nebude nijak reflektováno.
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