
 
Investiční dotace –  zakázka malého rozsahu - Dodávka SZNR 

 
Naše značka:  1 / 2011/ VSK 
  

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
 
Jako zadavatel zmocněný k výkonu zadavatelských činností Vás v souladu s ustanovením  
§ 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též 
zákon)  
a pravidel MŠMT, vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na plnění níže  
uvedené veřejné zakázky - na dodávku strojního zařízení:  
 
Název zakázky: SZNR  
Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno - Dodávka – Nákup sestavy čipové 
technologie  
 

1. Zadavatel: 
Zadavatel: 
Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno (dále též VSK)  
Právní forma: 701 - občanské sdružení 
Plátce DPH 
602 00 Brno - město, Heinrichova 24  
IČ : 41605608 DIČ: CZ 41605608  
 
Zadavatel - zmocněný k výkonu zadavatelských činností  
Název: Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno 
Sídlo: 602 00 Brno - město, Heinrichova 24 
IČ: 41605608  
DIČ: CZ41605608  
Registrace u MV: VS/1-6384/91-R 23.4.1991 
zastoupený: Mgr.Petr Kotyza – předseda klubu 
Kontaktní osobou za zadavatele ve věci poskytování informací a předání zadávací  
dokumentace této zakázky je:  
jméno a příjmení: Mgr.Petr Kotyza, Ing.Aleš Macho 
telefon: 606333997, 725658515 
e-mail: kotyza@fsps.muni .cz, machoa@seznam.cz 
 
 
 
 

2. Předmět zakázky 
 

Předmět zakázky: SZNR  
1. Dodávka – Nákup sestavy čipové technologie   
Bližší informace k předmětu zakázky je možné získat a konzultovat s uvedenými kontaktními  
osobami zadavatele.  
Investiční dotace – zakázka malého rozsahu - Dodávka SZNR  
 



3. Doba a místo plnění 
 
Místem plnění zakázky: VSK – 602 00 Brno - město, Heinrichova 24 
Předpokládaný termín dodání -koupě: listopad 2011 
Limitní termín koupě  
a předání: 10. prosinec 2011  
 
Pod pojmem limitní termín koup ě a předání předmětu veřejné zakázky se rozumí den, který  
zadavatel připouští jako poslední možný termín dodání a předání. Nabídky mohou obsahovat 
jakýkoliv termín koupě a předání předmětu zakázky před tímto dnem nebo právě v tento den, 
ale nikoliv po tomto dni.  
 
 
 

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů 
 

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 
53 odst. 1, písmeno a) až j) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.  
 
1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,  
 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, 
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost 
o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  
 
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí 
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa 
podnikání či bydliště,  
 
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu,  
 



d) vůči jehož majetku 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,   
 
e) který není v likvidaci,  
 
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v 
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  
 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele,  
 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm.  
 
d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,  
 
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.  
 
Dodavatel / uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle  
odstavce 1) předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné 
základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.  
 
 
2) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží  
 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán,  
 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci.  
 
Dodavatel / uchazeč předloží požadované doklady k prokázání profesních kvalifika čních 
předpokladů v kopii. Požádá-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo 
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být 
uzavřena smlouva, povinen je předložit.  
 
Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem 
uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie 
zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.  



Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů.  
 
Dodavatel/ uchazeč, který nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem v této 
výzvě bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 
 
 

5. Obsah nabídky 
Specifikace zakázky:  
 

1) Měřící technologie s uživatelským rozhraním – Start / Cíl  1ks 
- Aktivní měřící technologie (aktivní transpondery se zdrojem) 
- 100 % spolehlivost při měření (Test – 50 transponderů v intervalu 0,5 sec při 

rychlosti 50km/h ve výšce 90cm nad zemí a šířce měřícího pásma 8m) 
- Záložní autonomní zdroj napájení s výdrží minimálně 3 hodiny. 
- Komunikace se zařízením prostřednictvím sítě LAN 
- Naměřená data uložená v interní paměti nezávislá na připojeném napájení 

s možností pozdějšího vyčtení 
- Variabilita šířky měřící zóny od 4m do 15m  
- GPS synchronizace času 
- Přepravní bedny pro bezpečné převážení zařízení 
- Možnost připojení startovního impulsu 
- Odstartování všech systémů a podsystémů startovním výstřelem 
- Zpracování registrace závodníků místě 
- Možnost registrace závodníků na internetu 
- Možnost importu dat (startovka), formát txt, csv 
- Možnost exportu dat (výsledky), formát txt,xls,pdf 
- Průběžné zobrazovaní pořadí, času, ztráty, pořadí v kategorii. 
- Průběžné zobrazení reportu a průchodu všech transponderů. 
- Možnost zpracování dat z mezičasů online 
- Možnost zpracování dat z mezičasů offline 
- Zpracování výsledků 
- Možnost provedení dodatečných korekcí ve výsledcích 
- Možnost konfigurace tiskových sestav 
- Možnost vícejazyčného zpracování tiskových listin 
- Možnost fulltextové filtrace  
- Možnost fulltextového vyhledávání 
- Tisk startovních listin souhrnných a po kategoriích 
- Tiskové výstupy startovní listiny absolutně za trať a za kategorie 
- Tiskové výstupy výsledků absolutně za trať a za kategorii 
- Tisk diplomů 

 
2) Měřící technologie – Mezičas  2ks 

- Aktivní měřící technologie (aktivní transpondery se zdrojem) 
- 100 % spolehlivost při měření (Test – 50 transponderů v intervalu 0,5 sec při 

rychlosti 50km/h ve výšce 90cm nad zemí) 
- Záložní autonomní zdroj napájení s výdrží minimálně 8 hodin. 
- Komunikace se zařízením prostřednictvím sítě LAN 



- Naměřená data uložená v interní paměti nezávislá na připojeném napájení 
s možností pozdějšího vyčtení 

- Variabilita šířky měřící zóny od 4m do 15m  
- GPS synchronizace času 
- Technologie musí zajistit přenos dat ze dvou stanovišť mezičasů na vzdálenost 

200km mezi jednotlivými stanovišti s mezičasy, startem a cílem.  
- Přepravní bedny pro bezpečné převážení zařízení 

 
3) Transpondery 1000 ks 

- Aktivní transpondery s interním zdrojem energie 
- Životnost transponderů minimálně 5 let 
- Možnost opětovné regenerace transponderu  
- Maximální rozměr 45x45mm 
- Maximální hmotnost 30g  
- Vodotěsnost do hloubky 20m 
- Možnost vložení transponderu do startovních čísel 
- Možnost upevnění transponderu na nohu (nad kotník) 
- Možnost upevnění transponderu na jízdní kolo 

 
4) Časoměrná tabule cíl   1ks 

- Jednostranná tabule pro zobrazení času v tomto formátu: hh:mm:ss 
- Dohlednost na 100m 
- Možnost korigovat čas při průběhu závodu 

 
5) Časoměrná tabule mezičas   2ks 

- Oboustranná tabule pro zobrazení času v tomto formátu: hh:mm:ss 
- Dohlednost na 60m 
- Autonomní zdrojem napájení s výdrží 12 hodin  
- Možnost korigovat čas při průběhu závodu 
 

6) Zobrazovací výsledková tabule   1ks 
- Oboustranná tabule 
- Dohlednost na 60m 
- Zobrazení čísel 0 - 99 
- Autonomní zdrojem napájení s výdrží 12 hodin  
- Režim online zobrazení aktuálního počtu odjetých okruhů pro prvního 

závodníka v pořadí 
- Režim online zobrazení aktuálního počtu okruhů do cíle pro prvního závodníka 

v pořadí 
- Možnost ručního ovládaní (odpočet i připočítávání) 
- Možnost automatického ovládání z řídícího SW 

 
7) Zobrazovací tabule počtu okruhů   1ks 

- Komunikace LAN + WIFI 
- Online zobrazení průběhu závodníka cílem (pořadí, startovní číslo, příjmení 
čas 35 znaků) čitelnost na 40m 

- Zobrazení 10 závodníků současně 
 

8) Zařízení pro ruční záložní měření času   2ks 
- Zařízení pro ruční měření časů 



- Komunikace s PC 
- Naměřená data online v tištěné podobě 
- Doba provozu na baterie minimálně 12 hodin 
- Možnost připojení fotobuněk a startovního impulsu 

 
9) Informa ční zařízení pro komentátora a závodníky 3ks 

- Zařízení připojitelné bezdrátově pomocí WIFI 
- Zařízení připojitelné do sítě LAN 
- Aktuální zobrazení průběžného pořadí, času, pořadí v kategorii průměrné 

rychlosti z mezičasů 
- Aktuální zobrazení cílového pořadí, času, pořadí v kategorii, ztráty, průměrné 

rychlosti z mezičasů 
- Výdrž na baterie minimálně 2 hodiny 

 
10) Systém pro tvorbu videozáznamu při průběhu závodníka cílem   1ks 

- Zařízení pro vytvoření videozáznamu 
- Komunikace LAN  
- Obrazové rozlišení Full HD 
- Minimální počet snímků 30sn/sec 
- Automatická clona 
- Režim nočního vidění 
- Možnost zpětného prohlížení záznamu 
- Možnost online sledování 

Zadavatel si vyžaduje právo ověřit parametry technologie v praktické ukázce. Zejména 
se jedná o test spolehlivosti měření a výdrže baterií. 
 
 
 
Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky, návrh kupní smlouvy s cenovou nabídkou a 
uvedením specifikace zakázky. Návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou 
jednat jménem či za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou. Návrh kupní smlouvy musí 
dále obsahovat ustanovení o záručních lhůtách v měsících a přesný termín, do kterého 
dodavatel dodá a předá předmět veřejné zakázky (den, měsíc rok).  
Celková nabídková cena bude uvedena v české měně jako cena nejvýše přípustná, a to v 
členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH v % a v Kč. a cenu celkem včetně DPH. 
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky 
včetně nákladů souvisejících (doprava, náklady na zaškolení obsluhy atd.). Nabídka a doklady 
k prokázání splnění kvalifikace včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracovány 
v českém jazyku.  
Přílohou této výzvy je vzor kupní smlouvy, plně akceptující závazné obchodní a platební 
podmínky stanovené zadavatelem, který mohou uchazeči využít při zpracování nabídky.  
 
 

6. Způsob hodnocení nabídek 
 

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria: Nejnižší celková nabídková cena při dodržení 
specifikace zakázky.  
 
 
 



7. Platební podmínky 
 

Úhrada sjednané ceny bude provedena s účastí dotace ze státního rozpočtu. Zadavatel nebude 
dodavateli poskytovat zálohy. Cena za plnění zakázky bude uhrazena jednorázově na základě  
daňového dokladu ( dále jen faktury ) vystaveného dodavatelem na zadavatele po předání a 
převzetí zboží. Splatnost faktury bude minimálně 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
zadavateli. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z 
účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele. Faktura musí být označena plným názvem 
předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v této výzvě a zároveň musí obsahovat náležitosti  
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z 
přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění.  
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve 
lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. 
Platba bude realizována bankovním převodem v české měně. Fakturu s protokolem o předání 
a převzetí předmětu zakázky je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději do 10.12. 
2011, při doručení po tomto termínu nelze faktury ze státní dotace proplatit. Zaplacení 
smluvní pokuty (sankce) z důvodu prodlení úhrady faktur nelze požadovat v případech 
prodlení financování z veřejných rozpočtů, nezaviněného objednatelem/ kupujícím.  
 
 

8. Lhůta pro podání nabídky: 
 

Každý uchazeč musí doručit zadavateli nabídku včet. informací o kvalifikaci nejpozději do 
dne: 10.10. 2011 hod: 15:00 osobně nebo poštou s razítkem 10.10.2011. 
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou 
zadavatelem hodnoceny.  
 
 

9. Požadavky na uspořádání písemné nabídky a dokladů k prokázání splnění 
kvalifikace:   

 
Zadavatel požaduje níže uvedené řazení písemné (tištěné) verze nabídky a dokladů k 
prokázání splnění kvalifikace:  
 
a) Krycí list nabídky dle přiloženého formuláře s identifikačními údaji o uchazeči 
v požadovaném rozsahu, nabídkovou cenou a dalšími údaji v něm uvedenými.  
 
b) Doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů.  
 
c) Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence pokud je v ní zapsán.  
 
d) Doklad o oprávnění k podnikání.  
 
e) Doklady k prokázání dalších kvalifikačních předpokladů (pokud jsou zadavatelem 
požadovány)  
-ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady  
-technické kvalifikační předpoklady  
 
f) Podepsaný návrh smlouvy.  



g) Přílohy návrhu smlouvy.  
 
 

10. Způsob podávání nabídek: 
 

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné podávat osobně na adresu 
zadavatele uvedenou v této výzvě: Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno, 602 00 
Brno - město, Heinrichova 24. 
 
Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž 
doporučenou poštou na adresu zadavatele: Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno, 
602 00 Brno – město, Heinrichova 24. 
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je nutné podat tak, aby byly do konce 
stanovené lhůty pro podání nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat 
osobní podání nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace.  
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace jsou uchazeči povinni podat písemně v 
listinné podobě, v uzavřené obálce označené „Veřejná zakázka  VSK - Dodávka – Nákup 
sestavy čipové technologie.“a označením neotvírat. Na obálce musí být uveden název a adresa 
uchazeče.  
 
 

10. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 
 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční:  
dne 17.10. 2011 v 18:00 hod na adrese – Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, 
Brno, 621 00  
 
 

11. Další podmínky 
 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění podmínek soutěže.  
 
b) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s 
žádným uchazečem a nevracet podané nabídky.  
 
c) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení na veřejnou zakázku kdykoliv bez udání 
důvodu zrušit.  
 
d) Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních 
prostředků, které má zadavatel k dispozici.  
 
e) Dodavatel / uchazeč bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním / uveřejněním svých 
identifikačních údajů a dalších parametrů smlouvy, včetně ceny plnění.  
 
 
 
 
 
 
 



Příloha výzvy v písemné i elektronické podobě:  
 
Formulář „Krycího listu nabídky“  
 
Vzor „Čestného prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů“  
 
Vzor „Kupní smlouvy “  
 
V případě zájmu o provedení výše uvedené zakázky Vás vyzýváme k podání Vaší nabídky  
se splněním výše uvedených podmínek.  
 
V Brně dne: 10. 9. 2011  
 
 
za zadavatele: Mgr.Petr Kotyza  
 
 
 


