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Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace  

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov Vás, jako případného zájemce o níže 

uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, tímto vyzývá k podání nabídky a k prokázání 

kvalifikace. 

 

Identifikační údaje 

veřejného zadavatele: 

 

 

Název: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (SSRZ 

Havířov) 

Sídlo: Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí 

IČ: 00306754 

DIČ: CZ00306754 

E-mail: info@ssrz.cz 

Tel: 596 415 765      

Zastoupená: Ing. Radomírem Kácalem, ředitelem 

Název veřejné zakázky: „Nákup nákladního vozidla – nosiče kontejnerů do 3,5t.“ 

Spisové číslo VZ: VZ/03/KOUPALIŠTĚ/18 

Druh veřejné 

zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 

V souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  

se jedná o zakázku zadávanou mimo režim zákona, přičemž zadavatel 

uvádí, že pokud je ve výzvě na tento zákon odkazováno, je tak učiněno 

pouze z důvodu specifikace rozsahu prokázání kvalifikace. 

Předmět veřejné 

zakázky: 
Předmětem zakázky je dodávka nákladního vozidla, nosiče kontejnerů 

s nejvyšší přípustnou hmotností do 3,5 tun včetně kontejneru, 

hydrauliky a nákladu, pro zadavatele (dále jen nákladní vozidlo). 

Předmět veřejné zakázky je dodávka nákladního vozidla s již 

namontovaným nosičem kontejnerů. Součásti dodávky bude i kontejner 

o minimálním rozměru 2 x 3 metry kompatibilní s namontovaným 

nosičem kontejnerů a příslušné hydraulické zařízení pro natažení 

kontejneru na nákladní vozidlo a jeho spouštění. Nákladní vozidlo, 

nosič kontejnerů i kontejner musí mít platnou homologaci či schválení 

pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. Nákladní vozidlo může 

být vybaven naftovým, benzínovým nebo CNG pohonem s maximálním 

obsahem motoru 3000cm3. Kabina pro osádku vozidla musí být 

minimálně pro 3 osoby. Nákladní vozidlo musí mít platnou technickou 

prohlídku a to na minimálně 12 měsíců od dodání vozidla. Nákladní 

vozidlo musí být vybaveno tak, aby ihned po dodání mohlo být 

provozováno na pozemních komunikacích bez dalších úprav či 

dovybavování. Plnění této zakázky může být realizováno i 

zprostředkovatelem. Nabídku za dodavatele tak může činit 

zprostředkovatel.  

Přípustné jsou vozidla s rokem výroby 2008 a mladší a nájezdu do 100 

tis km 

Záruka na vozidlo min. 6 měsíců. 

Veřejný zadavatel si vyhrazuje před hodnocením a vyhlášením vítěze 

této veřejné zakázky prohlédnout nabízený automobil, ověřit jeho 

technický stav a v případě, že technický stav nabízeného automobilu 
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nebude odpovídající, vyhrazuje si veřejný zadavatel, bez dalšího, 

odmítnout nabídku uchazeče, který nabídl neodpovídající vozidlo a 

z veřejné zakázky jej vyřadit. Vybraný uchazeč přistaví vozidlo ve své 

provozovně nebo v sídle společnosti prodávajícího, fyzické osoby 

v místě trvalého pobytu. 

Nabízený nákladní automobil bude v odpovídajícím technickém stavu. 

Místo plnění VZ: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, 

736 01 Havířov-Podlesí 

Doba realizace VZ: Předpokládaný termín zahájení (účinnost smlouvy): polovina měsíce 

března 2018 

Vlastní dodávka nákladního vozidla včetně nosiče kontejnerů a 

kontejneru nejpozději do 30.4.2018 

Poskytnutí zálohy: NE 

Varianty nabídky: NE 

Dílčí plnění: NE 

Kontaktní údaje 

pro podání žádosti 

o dodatečné 

informace: 

Adresa: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

             Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí 

E-mail: info@ssrz.cz 

Lhůta pro podání 

nabídek: 
Do 9.3. 2018 do 14:00 hodin 

Místo podání 

nabídek: 
Sekretariát SSRZ Havířov, Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí 

 

Způsob podání 

nabídek: 

Prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), 

nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním předáním 

v místě pro podání nabídek v pondělí až pátek od 8:00 hodin do 14:00 

hodin. 

Označení obálky 

s nabídkou: 

Adresa zadavatele: 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

Těšínská 1296/2a 

736 01 Havířov-Podlesí 

 

Adresa odesílatele (uchazeče) 

 

NEOTVÍRAT – VZ/03/KOUPALIŠTĚ/18- „Nákup nákladního 

vozidla – nosiče kontejnerů do 3,5t..“ 

 

Nabídky budou v zalepené obálce opatřené razítkem nebo podpisem na 

přelepu. 

Kritérium hodnocení 

nabídek: 
Nejnižší nabídková cena v Kč s DPH 

Způsob hodnocení 

nabídek: 

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč s DPH, 

a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu, 

přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší 

nabídkovou cenou.  

 

V případě rovnosti dvou či více nabídek bude pořadí takovýchto 

nabídek stanoveno podle okamžiku doručení nabídky, přičemž  

za výhodnější nabídku se považuje nabídka, která byla doručena dříve. 



 

3 

 

Technická 

kvalifikace: 

Doklad prodávajícího o nabytí nabízeného vozidla  

Čestné prohlášení, že nabízené vozidlo není v zástavě třetí osobě a 

nevázne na něm žádné břemeno a není v leasingu nebo v jiné formě 

splátkového prodeje  

Způsob prokázání: kopie příslušených dokladů (nemusí být ověřené) 
 

Plnění předmětu 

veřejné zakázky více 

dodavateli: 

Zadavatel nepřipouští, aby předmět veřejné zakázky byl plněn několika 

dodavateli společně, tzn. nepřipouští podání společné nabídky více 

dodavateli. 

Plnění předmětu 

veřejné zakázky 

poddodavatelem: 

Zadavatel nepřipouští při plnění předmětu veřejné zakázky využít 

poddodavatele. 

Požadavky na 

zpracování nabídky: 

- bude uvedena v české měně, 

- bude uvedena cena v Kč bez DPH, sazba DPH v % a cena s DPH, 

- musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky, 

  včetně všech nákladů souvisejících, 

Obsah nabídky a její 

seřazení: 

Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto dokumenty: 

1. Cenovou nabídku vlastnoručně podepsanou oprávněným zástupce 

uchazeče s uvedením celkové ceny bez DPH, sazby DPH v % a 

ceny včetně DPH a s uvedením délky záruky v měsících poskytnuté 

uchazečem zadavateli (minimálně však 6 měsíců). 

2. případné plné moci či pověření pro osobu(y) podepisující, pokud 

doklady nepodepisuje uchazeč či statutární zástupce uchazeče nebo 

pokud bude prodávající podávat nabídku prostřednictvím  

zprostředkovatele, zplnomocnění prodávajícího vystavené 

zprostředkovateli, že zprostředkovatel může činit nabídku na prodej 

vozidla ve vlastnictví prodávajícího,případné plné moci či pověření 

pro osobu(y) podepisující, pokud doklady nepodepisuje uchazeč či 

statutární zástupce uchazeče, 

3. doklad prodávajícího o nabytí vozidla, 

4. čestné prohlášení, že vozidlo není v zástavě třetí osobě a nevázne 

na něm žádné břemeno a není v leasingu nebo v jiné formě 

splátkového prodeje. 

 

Nabídku uchazeč podá v jednom vyhotovení. 

Jazyk: Zadavatel pro všechny písemnosti vztahující se k tomuto zadávacímu 

řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví povinnost jejich 

vyhotovení v českém jazyce.  

Písemnostiv jiném, než českém jazyce uchazeči doplní úředním 

překladem do českého jazyka. 

Zadavatel pro všechna ústní jednání vztahující se k tomuto zadávacímu 

řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví jako jednací jazyk 

češtinu.  

Závěrečné 

ustanovení: 

1. Včas doručené nabídky se stávají majetkem zadavatele a zájemci 

nemají nárok na úhradu nákladů řízení. 

2. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce 

u třetích osob. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek, 

na doplnění zadávacích podmínek, na zrušení zadávacího řízení, 
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příp. další jednání o nabídkách. Ani v tomto případě zájemci nemají 

nárok na úhradu nákladů řízení. 
 

 

 

Za zadavatele:      

 

 

 

 

........................................................................ 

Ing. Radomír Kácal 

ředitel SSRZ Havířov 


