Autoklub České republiky

Zadávací dokumentace
Zadavatel:
Autoklub České republiky
Opletalova 29, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 00550264, DIČ: CZ00550264
Právní forma zadavatele: Spolek

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA SPRÁVCE VÍCEÚČELOVÉHO
SPORTOVNÍHO AREÁLU JINÍN“
Nejedná se o zakázku dle zákona číslo 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
00550264
DIČ
CZ00550264
Právní forma
Spolek
Statutární zástupce zadavatele
JUDr. Jan Šťovíček, PhD.
Osoba oprávněná jednat ve věci výběrového řízení
Kontaktní osoba
Adam Eliáš
Email
elias@autoklub.cz
Telefon
602 204 869
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 sportovní autoritou zaštiťující motoristický sport. Mezi
jednu z nejtradičnějších disciplín patří motokros. Autoklub České republiky vlastní
víceúčelový sportovní areál v Jiníně, který je určen zejména k provozování off road disciplín.
Cílem tohoto výběrového řízení je zajištění široké sportovní činnosti v areálu.
2.2. Předmět plnění
Předmětem plnění se rozumí zajištění kompletního provozování výše zmíněného areálu.

2.3. Požadavky a detaily poptávaného řešení
•
•

•

Finanční nezávislost provozovatele na Autoklubu ČR
Povinnost pořádání závodů Autoklubu ČR, minimálně pak:
o 3x MMČR motokrosu, side, junior
o 2x krajský přebor motokrosu,
o 1x MMČR trialu
Činnost v rámci mládeže
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Náborové akce mladých jezdců všech motocyklových disciplín, side quad, motokros
Mládežnické projekty (Projekty ČOV AČR - např. Junior motokros tým, motokrosové
kroužky, Freestyle akademie, výcvikové kempy, atd.)
o Soustředění juniorských jezdců
o Soustředění juniorských reprezentačních jezdců
Možnost využití areálu pro tréninkovou činnost všech motocyklových disciplín, středisko
reprezentace side a quad.
Možnost využití areálu pro ostatní sporty a akce (např. racer buggy, autocross, cyklotrial,
biketrial, karavaning, atd.)
Spolupráce s obcí Jinín s důrazem na zájmovou činnost obce (např. hasičský sport, slavnosti)
Zpřístupnění areálu veřejnosti (např. pro využití tělocvičny, ubytování, školení činovníků a
trenérů, atd.)
Předložení plánu údržby a modernizace areálu
o
o

•
•
•
•
•

3. Doba s místo plnění
Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu 3 let + 2 roky opce. Zadavatel
předpokládá uzavření smlouvy k 1. 4. 2018
Místem plnění je Jinín 73, 386 01 Strakonice.

4. Harmonogram výběrového řízení
6. 2. 2018
19. 2. – 23. 2. 2018
2. 3. 2018, 10:00
2. 3. 2018, 10:30
do 9. 3. 2018
14. 3. 2018, 10:00
19. 3. 2018
1. 4. 2018

Vypsání výběrového řízení
Prohlídka areálu
Předložení nabídek
Otevírání obálek s nabídkami
Jednání s uchazeči
Termín na předložení upravených nabídek
Rozhodnutí a výběr vítěze
Uzavření smlouvy a předání areálu

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.
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Zadavatel požaduje prokázání splnění základních, profesních a technických kvalifikačních
předpokladů a dále ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto zakázku. Uchazeč musí
mít klub v AČR a jeho prostřednictvím vykonávat činnost. Pokud klub nemá, musí jej založit
pro výkon zakázky. 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:
o v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
o 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
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
o není v likvidaci,
o bude dodržovat Mezinárodní a Národní sportovní řády
kvalifikační dokumentaci, která uchazeče opravňuje k vlastnictví přidělené radiové
frekvence s možností komerčního využití (možnost poskytnutí frekvence k využití třetí
straně)

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 prjketů.
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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 zpracování nabídek
6.1. Základní požadavky Zadavatele
Uchazeč zpracuje projekt, který kryje celou dobu trvání smlouvy. Zpracovaný projekt musí
řešit požadavky uvedené v bodě 2.3. Součástí projektu musí být komplexní finanční plán
areálu Jinín včetně způsobu financování a zapojení Autoklubu ČR.
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7. Způsob hodnocení nabídek
7.1. Hodnotící kritéria
Zadavatel bude hodnotit kvalitu nabízeného řešení a výhodnost pro motoristický sport.
Zadavatel bude preferovat finančně vyvážené projekty, které jej nebudou nákladově
zatěžovat.

8. Požadavky na zpracování nabídek
8.1. 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 – areál Jinín“.

8.2. 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.
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8.3. 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.

9. Podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami
9.1. 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 19. 2. 2018, 10:00
Za okamžik doručení nabídky se považuje doručení nabídky na uvedené adresy, nikoli její
odeslání uchazečem.

9.2. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle Zadavatele v termínu 19. 2. 2018, 10:30
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.
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10.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 6. 2. 2018
Adam Eliáš
Výkonný ředitel
Autoklub ČR
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