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Poptávka 
Barvy 

1. Poptávající 
a. Název: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  
b. Sídlo:  Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 736 01 
c. IČO:  00306754 
d. DIČ:  CZ00306754 

2. Název poptávky      BARVY 
3. Označení poptávky BR10/2017 
4. Předmět poptávkového řízení – Nákup barev, laků, ředidel a příslušenství, které jsou potřeba 

při malování a natírání. 
a. Specifikace požadovaného zboží je uvedena v příloze č. 1 zadání. 

i. Zadavatel poptává dodání zboží dle tabulky v příloze č. 1 zadání. 
ii. Specifikace rámcově stanoví předpokládaný odběr na 12 měsíců od podpisu 

rámcové smlouvy. 
iii. Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit rámcovou smlouvu před uplynutím 

platnosti. 
iv. Předpokládaný odběr se může lišit od skutečného odběru a to i významně. 
v. Dodávky budou realizovány na základě uzavřené rámcové smlouvy, formou 

dílčích objednávek. 
vi. Potřebná dokumentace k barvám, lakům a ředidlům – prohlášení o shodě 

použitého materiálu, bezpečnostní listy. 
5. Harmonogram poptávkového řízení 

a. Rozeslání poptávek: do 4. 8. 2017 
b. Konzultace k zadání: do 14. 8. 2017 do 14:00 hod. 
c. Nabídky: do 15. 8. 2017 do 12:00 hod. 
d. Rozhodný čas pro podání nabídky je čas e-mailového serveru poptávajícího, který 

se může lišit od přesného času. 
e. Termín oznámení výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele: do 16. 8. 2017  

6. Podání nabídky 
a. Místo pro podání nabídky (email): soutez@ssrz.cz 
b. Informace k zadání a připomínky uchazečů: Jana Králová 

i. jana.kralova@ssrz.cz 
ii. Tel: 734 798 998 

7. Náležitosti nabídky 
a. Cenovou nabídku podejte na formuláři dle přílohy č. 1, kde do sloupce Cena/MJ a 

Cena celkem zapíšete Vaší nabídku za jednotku specifikovanou ve sloupci Název. 
Vyplňte údaje pro všechny položky. 

b. Cena za dopravu – v případě poskytování dopravy, zapište cenovou nabídku do 
tabulky přílohy č. 1. Pokud bude závoz probíhat na více míst v jeden den, stanovit 
dopravné dle nejvzdálenějšího místa závozu. 

c. Možnost osobního odběru. 
d. Dodací lhůta. 
e. Záruční lhůta. 

8. Seznam dodacích míst 
a. Koupaliště, Hřiště - Městské koupaliště, U Motelu 2, 736 01 Havířov-Město. 
b. MSH, SHŽ - Městská sportovní hala, ul. Astronautů 2, 736 01 Havířov-Město. 
c. MFA - Městský fotbalový areál, U Hřiště 1418, 735 64 Havířov. 
d. VÚH - Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí. 

 
 

mailto:soutez@ssrz.cz
mailto:antonin.policky@ssrz.cz


SPRÁVA SPORTOVNÍCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ HAVÍŘOV 
Těšínská 1296/2a, 736 01  HAVÍŘOV-Podlesí 

 

Strana 2/2 
 

9. Ostatní 
a. Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo 

poptávkové řízení zrušit, a to bez udání důvodu. 
b. Zadavatel nepřiznává uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v 

poptávkovém řízení a to i v případě zrušeného poptávkového řízení. 
c. Poptávající bude hradit vždy za hotovou a kompletně splněnou dodávku 

či poskytnutou službu. 
d. Minimální délka splatnosti faktury je 21 dnů ode dne vystavení faktury, poptávající 

neposkytuje zálohové platby. 


