
Obdržený dotaz 1: V zadávací dokumentaci je uvedeno, že organizační tým musí mít minimálně 3 lidi. 

Závody pořádáme i v menším týmu osob. Je tedy opravdu nutné zajistit minimálně 3 osoby? 

Odpověď 1: Organizační tým musí mít minimálně dvě osoby tak, aby byla zajištěna zastupitelnost. 

 

Obdržený dotaz 2: V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na dopravu a ubytování pro rozhodčí. 

O kolik rozhodčích se jedná a jaká doprava je myšlena? 

Odpověď 2: Uchazeč je povinen zajistit ubytování pro všechny rozhodčí, kteří jsou u dané akce uvedeni 

v databázi www.kacr.info. Pokud tak jsou u dané akce uvedeni 3 rozhodčí, musí zajistit ubytování pro 

3 rozhodčí. Úkolem uchazeče je ubytování najít a zamluvit. Platbu za ubytování provede Klub agility. 

Náklady na ubytování se tak nebudou započítávat do nabídkového rozpočtu na pořádání akce. 

Doprava rozhodčích se týká zahraničních rozhodčí, které je potřeba vyzvednout na letišti, na které 

budou mít zakoupenou letenku a dopravit do místa závodu a zpět na letiště po skončení závodu. 

S ohledem na časové podmínky je předpokládáno, že rozhodčí dorazí v pátek před závodem a budou 

odlétat v neděli večer, případně v pondělí dopoledne. Úkolem uchazeče je zajistit vyzvednutí 

rozhodčího z letiště, jeho doprava na místo konání závodu. Náklady na dopravu budou organizátorovi 

proplaceny na základě cestovního příkazu dle platných sazeb cestovních náhrad pro rok 2023. Tyto 

náklady se tak rovněž nebudou započítávat do nabídkového rozpočtu. 

 

Obdržený dotaz 3: Zadávací podmínky stanoví že minimální plocha pro pořádání akce musí mít 

25x45m. Máme k dispozici halu, která má menší rozměry. Závody jsou v ní ale pravidelně pořádány. 

Dle našich zkušeností je hal s uvedeným rozměrem v ČR velmi málo a je téměř nereálné takovou halu 

pro závody zajistit. Je tedy možné nabídnout i menší rozměry, než jsou v zadávacích podmínkách? 

Odpověď 3: Ano, uchazeč může nabídnout i menší plochu, než jsou uvedené rozměry. Pokud by však 

Klub dospěl k názoru, že se jedná o nepřiměřeně malou plochu, která je pro závody nevhodná, 

vyhrazuje si právo nabídku odmítnout nebo upřednostnit jinou nabídku, která má např. horší zázemí 

ale vhodnou velikost plochy. 

 

Obdržený dotaz 4: V zadávací dokumentaci máte uvedeno, že mají být nabídky zaslány na adresu sídla 

Klubu agility. Na webových stránkách Klubu je však uvedeno, že se tato adresa nemá využívat. 

Odpověď 4: V Zadávacích podmínkách je omylem uvedena adresa sídla. Správně je korespondenční 

adresa. Uchazeči tedy mohou nabídku zaslat na korespondenční adresu nebo e-mailem na adresu 

nabidky@klubagility.cz 

 

Obdržený dotaz 5: Pronájem klubových překážek 8tis/den znamená, že pořadatel tuto částku Klubu 

zaplatí na základě faktury, nebo se pouze o tuto částku zvedne cenová nabídka a nabídka díky tomu 

bude tedy "méně přívětivá?" 

Odpověď 5: Klub nabízí využití překážek pro vlastní akce zdarma. Platit se za ně tudíž nic nebude. 

Abychom ale danou skutečnost zohlednili v nabídkách a neznevýhodňovali jsme uchazeče, kteří mají 

kvalitní překážky vlastní, je systém nastaven tak, že v případě, že bude uchazeč chtít využít překážky 
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Klubu, přičte se částka za použité překážky k nabídkové ceně a nabídka tím bude méně přívětivá oproti 

nabídce uchazečů, kteří využití vlastní překážky a Klubové překážky si nebudou půjčovat. 

 

Obdržený dotaz 6: Jak je v plánu řešit pátek před víkendem, kdy je nutné chystat plac a zároveň se 

dělají tréninky a třeba i dvojzkoušky? Jak bude v tomto případě řešen pronájem překážek a pronájem 

areálu. Jak budou řešeny tréninky? 

Odpověď 6: Pokud chce pořadatel před závodem pořádat zkoušky nebo jakýkoliv jiný závod, může tak 

učinit ve vlastní režii. V případě že bude chtít pro daný závod využít překážky Klubu, platí standardní 

podmínky pro pronájem překážek ve výši 5 tis. Kč za jednu sadu za den, respektive 8 tis. kč za dvě sady. 

To stejné platí pro případné pořádání tréninků. 

 

Obdržený dotaz 7: Zajištění časomíry, ozvučení a zpracování výsledků – předpokládám. Zajišťuje tyto 

služby Klub nebo je má zajistit pořadatel? 

Odpověď 7: Pořadatel má na výběr dvě varianty. Pokud chce zajistit komplet závod ve vlastní režii, 

může oslovit potenciální dodavatele časomíry, ozvučení a zpracování výsledků ve své režii a částku, 

kterou mu jím vybraný dodavatel nabídne, přičte ke své nabídce. 

V případě, že chce, aby za něj časomíru zajistil Klub, může ve své nabídce uvést, že chce danou část 

zajistit Klubem. Klub v takovém případě osloví potenciální dodavatele zajištění časomíry, ozvučení a 

výsledků a výslednou částku k nabídkové ceně přičte dodatečně. 

Uchazeč, který je ochoten vše zajistit sám, získává bodové zvýhodnění a jeho nabídka tak bude bodově 

hodnocena lépe než nabídka uchazeče, který bude chtít časomíru, ozvučení a výsledky zajistit Klubem. 

 

Obdržený dotaz 8: Jak velké jsou skládací stany, které má Klub k dispozici a je schopen je poskytnout? 

Odpověď 8: Klub má k dispozici 2x stan o rozměru 6 x 3 m. 

 


