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Český svaz jachtingu – marketingový průzkum 

trhu – plachetnice Optimist   
Dne 24. 6. 2020  

 

 

Žádost o informaci o nabídce a obchodních podmínkách za účelem přípravy poptávkového řízení  

Český svaz jachtingu, Zátopkova 100/2, PSČ 160 17 Praha 6 – Břevnov 

Identifikační číslo: 61379387 

Spisová značka: L 593 vedená u Městského soudu v Praze 

Kontaktní osoba pro odpověď: Tomáš Musil, statutární zástupce, místopředseda ČSJ 

 

  

1. Základní informace   
 

Spolek s názvem Český svaz jachtingu (dále jen „ČSJ“) je samosprávný a dobrovolný svazek 

členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné a nezávislé právnické osoby, 

mezi jejichž hlavní činnost patří provozování a organizování sportovní činnosti v oblasti 

jachtingu a další sportovní aktivity jak pro vlastní členy, tak i pro neorganizovanou veřejnost. 

 

ČSJ připravuje výběrové řízení na nákup okruhových plachetnic Optimist s termínem 

dodání do 15. 12. 2020.   

 

cílem tohoto dokumentu je získat od vaší společnosti tyto informace: 

- Sdělení, zda poptávanou techniku uvedenou v příloze č. 1 vaše společnost dodává a zda je 

pro prodej a servis této techniky na trhu ČR autorizována výrobce  

- Potvrzení zájmu o zaslání zadávací dokumentace   

Jedná se o specializovanou sportovní techniku, jejíž specifikace vychází z již používané 

techniky ČSJ, a proto požadujeme nabídku pouze na techniku specifikovanou v Příloze č. 1 

případně na její nástupnický model.   

 

V případě, že projevíte zájem o zaslání poptávkového dokumentu, žádáme o zaslání: 

- Výpisu z obchodního rejstříku vaší společnosti 

- Dokument potvrzující autorizaci/ certifikaci výrobce pro prodej a servis techniky  

- Ceníku techniky a volitelného příslušenství a služeb dle Přílohy č. 1  

- Informaci, zda nabízíte charterové lodě, pokud ano po kolika závodech a za jakých 

podmínek 

- Informaci o délce standardní záruky a informace o možnosti a ceně prodloužení záruky na 5 

let 

- Záruční a reklamační podmínky  

- Ceny mimo záručních oprav a pravidelných servisních úkonů  

- Dodací podmínky – měny a směnného kursu, délku dodací lhůty od objednání tak aby byla 

splněna podmínky dodání do 15. 12. 2020  

- Platební podmínky 

2. Termín a způsob zaslání odpovědi na marketingový průzkum 

Odpověď na marketingový průzkum, i negativní, prosím zašlete do 2. 7. 2020 elektronicky na e-

mail: radek.meluzin@pyramidacs.cz   

mailto:radek.meluzin@pyramidacs.cz
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3. Příloha č. 1 – množství a specifikace požadované techniky    

 
Pro potřeby výcviku mladých jachtařů poptáváme dětské okruhové plachetnice včetně 

ploutve a kormidla, s kulatinami, vozíkem a perseniky (bez plachet) ve 2 provedeních dle 

níže uvedené specifikace. 

Specifikace:  

10 ks lodí Optimist v závodním provedení 

26 ks lodí Optimist v tréninkově/závodním provedením (musí mít certifikát IODA a odpovídat 

pravidlům třídy pro závody) 

 

Ceny prosím uveďte pro každé provedení a pro nové i charterové lodě ve této struktuře: 
 

 

Trup lodi - laminátový, dle specifikace IODA a 

proměřitelný na mezinárodních závodech  

Kování a takeláž  

Vyvažovací popruhy  

Zajišťovací systém ploutve  

Sada vaků (3ks) 48l s nafukovacím náústkem  

Pojistný kroužek na zajištění stěžně  

Ráčna pro otěž  

Kladka 40mm 

Kladka na otěž 40mm se snap schackle 

Otěž 6,5m 

Tažné lano 8,5m 

Vylejváky 2 ks (červený a zelený) 

Pádlo 

Ploutev a kormidlo dle IODA specifikace, epoxidové, 

včetně kování, kormidlo včetně kloubku a prodloužení, 

certifikát o proměření 

Kulatiny 

Sada stěžeň, ráhno, sprit - střední tuhost  

Látkové kryty a manipulační vozík  

Hliníkový rozkládací manipulační vozík s velkými koly 

Vrchní kryt trupu 

Spodní kryt trupu  

Kryt pro ploutev a kormidlo 

Kryt na kulatiny (stěžeň, ráhno, sprit) 

 


