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Výběrové řízení na uspořádání Mistrovství České republiky v agility 2016 

Klub agility České republiky (dále jen „KAČR“) vyhlašuje výběrové řízení na pořadatele Mistrovství 

České republiky dospělých pro rok 2016 (dále jen „MČR“). 

 Základní požadavky pro konání MČR 1

 Termín konání musí být v měsících září, říjen nebo listopad 2016 kromě  1.1

termínu 22. 09. až 25. 09. 2016. Je možné nabídnout i více než jeden termín. 

 MČR musí být složeno ze dvou závodních dní – soboty a neděle. 1.2

 Mezi základní požadavky dále náleží: 1.3

 Hala s kapacitou alespoň 200 diváků, nebo dostatečný travnatý prostor. Pro umístění v a)

hale plocha pro parkur – nejméně 20 x 40 m, povrch plochy parkuru - neklouzavý 

koberec, tartan, umělá tráva či písek apod. Pro umístění venku dostatečná rovná travnatá 

plocha pro parkur nejméně 24 x 40 m s dostatkem prostoru kolem. Možný je i jiný povrch 

– např. umělá tráva. 

 Jedna kompletní sada překážek odpovídající pravidlům FCI pro konání v hale i pro b)

konání venku a jedna rezervní sada zónových překážek.  

 Elektronická časomíra. c)

 Vhodné ohraničení parkuru. d)

 Zajištění zpracování výsledků e)

 Pořadatelský sbor v rozsahu alespoň 15 osob. f)

 Základní hygienické zázemí. g)

 Dostatečné parkovací plochy v okolí. h)

 Dostatečné ubytovací kapacity v okolí, včetně zajištění ubytování pro rozhodčí a zástupce i)

KA ČR. 

 Zajištění občerstvení. j)

 Prostory pro venčení psů k)

 Zajištění všech potřebných povolení dle platné legislativy. l)

 Základní náležitosti podání nabídek 2

 Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni vyhlášení výběrového řízení 2.1

na webových stránkách KAČR. 

 Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 1. 2016, o datu doručení rozhoduje poštovní razítko. Na 2.2

nabídky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do vyhodnocení. 

 Každá nabídka musí obsahovat: 2.3

a) popis nabídky s ohledem na splnění základních požadavků dle bodu 1 tohoto výběrového 

řízení; 

b) podrobný rozpočet akce (pronájem areálu, překážek, časomíry, zpracování výsledků, 

veterinární kontrola, odměna pořádající organizaci, náklady na pomocníky, wc, atd.); 

c) jméno a kontakt na odpovědnou osobu na straně pořadatele. 
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 Způsob podání nabídek a jejich hodnocení: 3

 Nabídky zašlete v zalepené obálce, označené vaším jménem a textem „MČR v agility 2016“ na 3.1

adresu předsedy výboru KA ČR – Mašek Stanislav, K Lesu 774/27,  

Praha 4–Libuš, 142 00, a to doporučeně. Takto označenou obálku vložíte do jiné obálky a 

teprve tu označíte adresou a pošlete. 

 Otevírání obálek proběhne dne 19. 1. 2016 výběrovou komisí, složenou ze členů výboru KAČR. 3.2

 Vyhodnocení podaných nabídek provede výběrová komise do konce ledna 2016. 3.3

 Komise nejprve zkontroluje splnění základních náležitostí podaných nabídek a vyřadí 3.4

nevyhovující nabídky. 

 Hodnotící kritéria pro výběr nejlepší nabídky 4

 Za nejvhodnější nabídku bude považována taková, která se nejvíc přiblíží požadavkům KAČR. 4.1

 Při vyhodnocování nabídek budou zohledňovány (včetně vah): 4.2

a) splnění požadovaných základních požadavků  30 % 

b) ekonomická náročnost podle předloženého rozpočtu 70 % 

 Mohou být upřednostněny nabídky s umístěním v hale. 4.3

 Vyhodnocení nabídek 5

 Po posouzení a vyhodnocení nabídek bude zveřejněno následující: 5.1

a) seznam došlých nabídek; 

b) seznam nabídek, které splnily základní náležitosti; 

c) nabídka, která byla vybrána jako nejlepší. 

 Výbor KAČR si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek, pokud bude její ekonomická 5.2

náročnost přesahovat možnosti klubu nebo bude přesvědčen, že nabídka neodpovídá úrovni 

akce. V tom případě může výbor KAČR oslovit jiné kluby nebo pořádat MČR ve vlastní režii. 

 S vybraným organizátorem akce bude uzavřena písemná dohoda, ve které se organizátor 5.3

zavazuje akci uspořádat. 

 Výbor KA ČR se zavazuje zajistit: 5.4

a) rozhodčí; 

b) poháry a ceny pro umístěné; 

c) administraci přihlášek a plateb startovného; 

d) včasnou platbu nákladů na základě fakturace předložené pořadatelem; 

e) technickou pomoc podle dohody. 

 

Výbor KAČR 


