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Váš dopis zn.:    

Ze dne:  

Naše zn: 

      

Vyřizuje: Ing. Eva Wojnarová  

Telefon: 596 415 765  

E-mail: eva.wojnarova@ssrz.cz 

 

Datum:  

 

 

Písemná výzva k podání nabídky  

 

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

veřejnou zakázku malého rozsahu, tímto vyzývá k podání nabídky následující veřejnou 

zakázku malého rozsahu. 

 

Identifikační údaje 

veřejného kupujícího: 

 

 

Název: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

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

IČ: 00306754 

DIČ: CZ00306754 

E-mail: info@ssrz.cz 

Tel.: 596 415 765 

Zastoupena: Ing. Radomírem Kácalem, ředitelem Správy sportovních 

a rekreačních zařízení Havířov  

Název veřejné 

zakázky: 
„Pořízení vřetenové sekačky se sběrem na úpravu sportovních a 

rekreačních ploch“ 

Spisové číslo veřejné 

zakázky: 
VZ/11/SSRZ/19 

Druh veřejné 

zakázky: 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a služby.  

 

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 kupující 

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

pouze z důvodu specifikace rozsahu prokázání kvalifikace zhotovitele. 

Předmět veřejné 

zakázky: 

Pořízení vřetenové sekačky se sběrem na úpravu sportovních a 

rekreačních ploch – technické parametry: 

- Palivo motoru – motorová nafta, 

- Výkon min. 18 kW, 

- Počet válců – min. 3, 

- Startování – elektrický startér, 

- Kapalinový chladící systém motoru, 

- Objem palivové nádrže – min. 30 litrů, 

- Náhon na všechna 3 kola – 3 WD, 
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- Objem hydraulické nádrže – max. 30 litrů, 

- Nejvyšší rychlost sečení – min. 8 km/hodinu, 

- Typ žací jednotky – vřetenová, 

- Počet žacích jednotek – 3, 

- Počet nožů na vřeteni – 7, 

- Záběr – min. 175 cm, 

- Výška seče – 10–70 mm, 

- Průjezdní šířka – max. 1,65 m, 

- Typ provozní brzdy – hydraulická, 

- Typ parkovací brzdy – elektrická, 

- Celoplastové sběrné koše, 

- Možnost vertikálního zdvihu vřeten, 

- Ocelový svařovaný rám, 

- Řízení s posilovačem a nastavitelný sloupek volantu, 

- Možnost použití vertikutačních jednotek, 

Prohlídka místa 

plnění: 

 

Doba realizace 

veřejné zakázky: 

Předpokládaný termín zahájení (účinnost smlouvy) – druhá polovina 

měsíce července 2019. 

Termín ukončení: nejpozději do 2. září 2019 

Poskytnutí zálohy: NE  

Dílčí plnění: NE 

Varianty nabídky: NE 

Kontaktní údaje pro 

podání žádosti  

o vysvětlení 

podmínek 

zadávacího řízení: 

Ing. Eva Wojnarová, administrátor veřejné zakázky 

Tel.: 596 415 765 

Miroslav Polak, vedoucí střediska MFA 

Tel: 00420 602 573 595 

Bc. Petr Šulc, vedoucí střediska Koupaliště Jindřich 

Tel: 00420 724 302 616 

Adresa: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

             Těšínská 1296/2a 

             736 01 Havířov-Podlesí 

E-mail: eva.wojnarova@ssrz.cz 

E-mail: miroslav.polak@ssrz.cz    petr.sulc@ssrz.cz 

Lhůta pro podání 

nabídek: 
15. 7. 2019 do 13.00 hodin 

Místo podání 

nabídek: 

Kanceláře Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 

1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí  

Způsob podání 

nabídek: 

V listinné podobě prostřednictvím osoby, která provádí přepravu 

zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence 

nebo osobním předáním v místě pro podání nabídek. 

 

Přítomnost v kancelářích: 

pondělí a středa od 08:00 do 14:00 hodin 

úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 do 13:00 hodin 

Označení obálky 

s nabídkou: 

Adresa odesílatele (prodávajícího) 

 

Adresa objednatele (kupujícího): 
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Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

Těšínská 1296/2a 

736 01 Havířov-Podlesí 

 

NEOTVÍRAT - VZ/11/SSRZ/19 

„Pořízení vřetenové sekačky se sběrem na údržbu sportovních a 

rekreačních ploch“ 

 

Nabídky budou v zalepené obálce opatřené razítkem, případně 

podpisem, na přelepu. 

Zadávací lhůta: do 31. 7. 2019 

Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH 

Způsob hodnocení 

nabídek: 

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč včetně 

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 nabídkových cen bude pořadí 

takovýchto nabídek stanoveno podle okamžiku doručení nabídky, 

přičemž za výhodnější nabídku se považuje nabídka, která byla 

doručena dříve. V případě rovnosti dvou či více nejnižších 

nabídkových cen doručených v tentýž časový okamžik bude 

nejvýhodnější nabídka určena losem.  

Základní způsobilost:  V rozsahu § 74 odst. 1 až 3 zákona  

  
Profesní způsobilost:   

Ekonomická 

kvalifikace: 

 

Prokázání kvalifikace 

v případě společné 

účasti zhotovitelů: 

 

Prokázání kvalifikace 

prostřednictvím 

podzhotovitele: 

 

Jiný způsob 

prokázání kvalifikace: 

 

Plnění předmětu 

veřejné zakázky 

podzhotovitelem: 

 

Požadavky na 

zpracování nabídky: 
Zpracování nabídkové ceny: 

- bude uvedena v české měně, 

- cena bude uvedena bez DPH, sazba DPH a DPH v Kč a cena vč. 

DPH. 

 

Doplnění návrhu smlouvy, vč. příloh:  

Návrh smlouvy (viz Příloha č. 1 této výzvy) zhotovitel doplní o tyto 

údaje:        

1. Identifikační údaje zhotovitele 
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2. Nabídková cena v členění dle článku III odst. 1 Návrhu smlouvy 

 

Upozornění: kupující nepřipouští změnu obchodních a platebních 

podmínek, které jsou uvedeny v návrhu smlouvy.   
Obsah nabídky: Nabídka prodávajícího musí obsahovat tyto dokumenty: 

 

1. Vlastnoručně podepsaný originál Návrhu smlouvy (Příloha č. 1) 

v jednom vyhotovení.  

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

doklady nepodepisuje prodávající či statutární zástupce 

prodávajícího. 

 

Prodávající do nabídky vloží také elektronický nosič dat (CD) 

obsahující text návrhu smlouvy v takovém formátu, aby bylo možno 

smlouvu ve fázi přípravy jejího uzavření upravovat v nepodstatných 

částech (číslo smlouvy, identifikace smluvních stran, doplnění 

rozhodnutí zadavatele, datum podpisu apod.).   

 

Nabídku zhotovitel podá v jednom vyhotovení. 

Jazyk: Kupující pro všechny písemnosti vztahující se k tomuto zadávacímu 

řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví povinnost jejich 

vyhotovení v českém jazyce. Písemnosti, v jiném než českém jazyce, 

prodávající doplní úředním překladem do českého jazyka. 

Kupující pro všechna ústní jednání vztahující se k tomuto zadávacímu 

řízení i k plnění smlouvy do budoucna stanoví jako jednací jazyk 

češtinu nebo slovenštinu.  

Závěrečné 

ustanovení: 

1. Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek se bude konat bez 

přítomnosti prodávajících.  

2. Včas doručené nabídky se stávají majetkem kupujícího a prodávající 

nemají nárok na úhradu nákladů řízení. 

3. Kupující si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce 

u třetích osob. 

4. Kupující si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek, 

na doplnění zadávacích podmínek, na zrušení zadávacího řízení, 

příp. další jednání o nabídkách.  

5. Podáním nabídky prodávající souhlasí s podmínkami tohoto 

zadávacího řízení, nabídka se stává majetkem kupujícího a 

prodávající nemá nárok na úhradu nákladů spojených s jejím 

vyhotovením. 

6. Prodávající podáním nabídky uděluje kupujícímu svůj výslovný 

souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. V případě 

podepsání smlouvy s prodávajícím tento souhlasí s uveřejněním 

smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. V případě, že některé údaje v nabídce 

prodávajícího představují obchodní tajemství prodávajícího dle ust. 

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, je prodávající povinen takové údaje výslovně označit.  
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7. Kupující si vyhrazuje právo: 

a) v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit nebo upřesnit 

podmínky zadávacího řízení, změnu nebo doplnění kupujícího 

zveřejnit na internetových stránkách www.ssrz.cz. Kupující tímto 

upozorňuje prodávajícího na nutnost průběžné kontroly 

internetových stránek kupujícího, 

b) nehodnotit nabídku prodávajícího, jehož nabídková cena bude 

posouzena jako mimořádně nízká nebo nabídku, která bude 

v rozporu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávací 

dokumentaci, zadávací řízení kdykoliv zrušit. 

Přílohy výzvy: č. 1 - Návrh kupní smlouvy 

 

K příloze této výzvy mají zájemci přístup do konce lhůty pro podání 

nabídek na profilu kupujícího: 

http://www.ssrz.cz/poptavky/porizeni-vreteno…sekacky-aktualni/ 

  

 

 

 

Za kupujícího:  

 

 

 

 

 

Ing. Radomír Kácal, v.r. 

ředitel SSRZ Havířov 
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