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Poptávka 
Ocelová konstrukce pro ventilátory ve VÚH Havířov 

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      Ocelová konstrukce pro ventilátory ve VÚH Havířov  
 
3. Označení poptávky OK14/2017 

 
 
4. Předmět poptávkového řízení – Zhotovení 2 ks ocelových konstrukcí pro 

ventilátory na rozhánění mlhy ve Víceúčelové hale Havířov dle přiložené 
výkresové dokumentace (dále jen dílo). 

a. Specifikace požadovaného díla: 
i. Zadavatel poptává vytvoření díla dle dokumentace v příloze č. 1 

zadání. 
ii. Materiál konstrukce bude podle pevnostní analýzy, která je 

v příloze č.2 
iii. Povrchová úprava: žárový zinek nebo bílý nátěr 

 
5. Harmonogram poptávkového řízení 

a. Rozeslání poptávek: do 16. 8. 2017 
b. Konzultace k zadání: do 21. 8. 2017 do 14:00 hod. 
c. Nabídky: do 24. 8. 2017 do 14:00 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 31. 

8. 2017  
 

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

i. radim.kalus@ssrz.cz 
ii. Tel: 602 573 595 

 
7. Náležitosti nabídky 

a. Cena za výrobu 2 ks ocelových konstrukcí (bez DPH a včetně DPH). 
b. Cenu za dopravu na adresu Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 736 01 

(bez DPH a včetně DPH). 
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c. Dodací lhůta. 
d. Doba splatnosti. 
e. Záruční lhůta. 

 
8. 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. 


