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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 
NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY 

zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v platném a účinném znění (dále jen ZoZVZ) při zachování zásad stanovených ust. § 6 ZoZVZ 

 

Zadavatel:   

Název:  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

IČ: 003 06 754 

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

Právní forma:  Příspěvková organizace 

Veřejný rejstřík: 
Zapsán v Registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým 
úřadem v Ostravě, č.j. 48/03-8402  

Osoba oprávněná zastupovat  
zadavatele: 

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj MBAce, ředitel 

Internetová adresa: www.ssrz.cz 

Kontaktní místo: Sídlo zadavatele Těšínská 1296/2a, Havířov - Podlesí 

Kontaktní osoba: Kateřina Lusková 

Telefon: +420 596 415 765 

Email: info@ssrz.cz 

 
 

VYZÝVÁ DODAVATELE, 
 

aby nejpozději dne 13. 06. 2022 do 10:00 hod.,  
doručili do sídla zadavatele: Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov - Podlesí  

nabídku na plnění této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky: 
 
 
 

Název veřejné zakázky: ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY - POŘÍZENÍ 3 KS 
OBĚHOVÝCH ČERPADEL V HLAVNÍ STROJOVNĚ  

Druh veřejné zakázky:  Veřejná zakázka na dodávky    

Předmět veřejné zakázky: Pořízení 3 ks oběhových čerpadel  

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 ZoZVZ 
Zadavatel využil právo (výjimku pro veřejné zakázky malého rozsahu) 
podle ust. § 31 odst. 1 ZoZVZ a tuto veřejnou zakázku nezadává 
v zadávacím řízení podle ZoZVZ. Na zadávání této veřejné zakázky  
se neaplikuje ZoZVZ, vyjma ust. § 6 ZoZVZ.  
 

Tato výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (dále jen „Výzva“) současně plní funkci 
zadávacích podmínek pro tuto veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.  
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Zadavatel tuto výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace odeslal osloveným dodavatelům 
v elektronické podobě na jejich emailovou adresu, pro účely zpracování nabídky.    

 

 I. ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1. Účelem této veřejné zakázky na dodávky je pořízení 3 ks oběhových čerpadel včetně dopravy  
a montáže v hlavní strojovně Letního koupaliště Jindřich, ul. U Motelu 863/2, 736 01 Havířov. 

2. Dále je účelem tohoto výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu uzavření 
kupní smlouvy na dodávky 3 ks oběhových čerpadel s dodavatelem, který pro oběhová čerpadla 
uvedená v čl. II. Výzvy podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

 

II. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:  

31100000-7  - Elektromotory, generátory a transformátory 

2. Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je pořízení 3 ks oběhových 
čerpadel včetně dopravy a montáže. 

Dodavatel je srozuměn s tím, že zadavatel s ním uzavře Kupní smlouvu na dodávky 3 ks 
oběhových čerpadel, pro kterou určil nejnižší nabídkovou cenu ve vztahu k ostatním nabídkovým 
cenám určeným jinými dodavateli pro tato oběhová čerpadla. 

3. Dodavatel je srozuměn, že se jedná o náhradu za poškozená čerpadla s technickými parametry 
typu VAGNER FD-134 V: 
Výkonové parametry: 

- výkon 18,5 kW 
- Hp 25 
- Hz 50 
- rpm 1 500 
- V 3x380/660 V 
- A 39 
- T.max. 50 oC 
- Phase 3 
- IP 55 
- Class F 
- H m 10 / 370 m3/h 
- H m 16 / 315 m3/h 
- H m 21 / 123 m3/h 

 
4. Prostorové parametry:  

Oběhová čerpadla musí být takové konstrukce, aby mohla být namontována bez úprav na 
stávající nerezové předfiltry. 

5. Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídek.  

 

III. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ KUPNÍ CENY 

1. Dodavatel může podat jednu nabídku na dodávku 3 ks oběhových čerpadel v čl. II. Výzvy. 

2. Dodavatel je oprávněn určit nabídkovou kupní cenu oběhových čerpadel uvedených v čl. II. 
Výzvy. 

3. Dodavatel určí nabídkovou cenu pro 3 ks oběhových čerpadel, včetně dopravy a montáže, 
v měně CZK, v následující struktuře: 



strana 3 

 

- jednotková cena bez DPH v CZK/ks a celková cena bez DPH v CZK/3 ks celkem 
- sazba DPH a výše DPH (vyjádřená v CZK) /ks a sazba DPH a výše DPH (vyjádřená v CZK) /3 ks 

celkem 
- jednotková cena včetně DPH v CZK/ks a celková cena včetně DPH v CZK/3 ks celkem 

4. Dodavatel doplní jím určenou kupní cenu do označených polí, určených zadavatelem 
k doplnění, a to: 
- do Krycího listu nabídky (viz. Příloha č. 1 Výzvy) a  
- do čl. IV odst. 1 vzorového návrhu Kupní smlouvy (viz Příloha č. 2 Výzvy).  

5. V případě rozporu mezi cenovým údajem doplněným do Krycího listu nabídky a cenovým 
údajem doplněným do čl. IV. odst. 1 vzorového návrhu Kupní smlouvy - se za hodnotu 
nabídkové kupní ceny 3 ks oběhových čerpadel určené k hodnocení, považuje cenový údaj 
doplněný do vzorového návrhu Kupní smlouvy. 

 

IV. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Nabídky na dodávky 3 ks oběhových čerpadel budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria:   

„ekonomická výhodnost nabídky“ 

Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky na dodávku 3 ks oběhových čerpadel bude použito 
jediné hodnotící kritérium:  

„nejnižší celková kupní cena bez DPH za 3 ks oběhových čerpadel“ 

Váha hodnotícího kritéria „nejnižší celková kupní cena bez DPH za 3 ks oběhových čerpadel“ – činí 
100 %.  

 

V. OBCHODNÍ, DODACÍ, PLATEBNÍ, ZÁRUČNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 Obchodní, platební, dodací, záruční a ostatní podmínky plnění veřejné zakázky na dodávky jsou 
podle vůle zadavatele závazně určeny ve vzorovém návrhu Kupní smlouvy dodávky 3 ks oběhových 
čerpadel (viz Příloha č. 2 Výzvy). 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Pohledávka dodavatele na úhradu kupní ceny řádně dodaných 3 ks oběhových čerpadel 
objednaných zadavatelem vzniká v okamžiku, kdy zadavatel od dodavatele protokolárně 
převezme řádně dodaná oběhová čerpadla v množství objednaném zadavatelem, tj. 3 ks.  

2. Zadavatel uhradí kupní cenu řádně dodaných 3 ks oběhových čerpadel - ve lhůtě do 30 (třiceti) 
dnů ode dne, kdy dodavatel doručí zadavateli v elektronické podobě, na emailovou adresu 
zadavatele faktura@ssrz.cz, fakturu (účetní doklad), kterou v souladu s čl. V. Kupní smlouvy 
vyúčtuje kupní cenu řádně dodaných a protokolárně převzatých 3 ks oběhových čerpadel. 

3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu, kterou vyúčtuje kupní cenu řádně dodaných 3 ks 
oběhových čerpadel, nejdříve v den řádného dodání objednaných 3 ks oběhových čerpadel do 
určeného místa dodání a jejich protokolárního převzetí ze strany zadavatele, s datem 
zdanitelného plnění ke dni řádného dodání 3 ks oběhových čerpadel do místa dodání. 

4. Platební podmínky pro úhradu kupní ceny dodaných 3 ks oběhových čerpadel jsou 
v podrobnostech obsaženy v čl. V. vzorového návrhu Kupní smlouvy (viz Příloha č. 2 Výzvy). 
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Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který: 
a) splní základní způsobilost dle čl. VIII., 
b) splní profesní způsobilost  dle čl. X., 
c) předloží Čestné prohlášení o tom, že je ekonomicky a finančně způsobilý řádně splnit tuto 

veřejnou zakázku na dodávku 3 ks oběhových čerpadel.  

Zadavatel požaduje, aby uchazeč splnil všechny základní a profesní kvalifikační předpoklady, včetně 
požadavku na prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti - osobně a nepřipouští, aby 
uchazeč prokázal jejich splnění prostřednictvím jiné osoby.      

 

VIII. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST – ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY  

Základní kvalifikační předpoklady k účasti v tomto výběrovém řízení splní dodavatel:  
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto výběrového řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; 
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) který v České republice nebo v zemi svého sídla - nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

c) který v České republice nebo v zemi svého sídla - nemá v evidenci daní zachycen žádný splatný 
daňový nedoplatek na spotřební dani, 

d) který v České republice nebo v zemi svého sídla - nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo  
na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

e) který v České republice nebo v zemi svého sídla - nemá splatný nedoplatek na pojistném, nebo  
na penále na sociální zabezpečení, ani splatný nedoplatek na příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti,  

f)  který není v likvidaci, 
g)  proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 
h)  vůči němuž nebyla nařízena nucená správa, 
i) podle právního řádu země svého sídla není v obdobné situaci, jaká je uvedena pod písm. f) až h) 

tohoto čestného prohlášení. 

Podává-li nabídku právnická osoba, musí předpoklad podle čl. IX. Výzvy splňovat: 

- jak samotný dodavatel,  
- tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu dodavatele a  
- je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 

musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby.  

Podává-li nabídku právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle  
čl. X. písm. a) Výzvy splňovat: 

- jak uchazeč dodavatel,  
- tak každý člen statutárního orgánu dodavatele, 
- tak současně i vedoucí organizační složky dodavatele.  

Základní kvalifikační předpoklad podle čl. VIII. písm. a) Výzvy musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

 

 

 

VII. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB JEJICH PROKÁZÁNÍ 
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IX. ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI   

1. Dodavatel ve své nabídce prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením 
originálu - Čestného prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k čl. VIII. 
písm. a) až i) Výzvy, opatřeného podpisem dodavatele, resp. podpisem osoby oprávněné jednat 
jménem, či za dodavatele, nebo předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné 
zakázky podle ust. § 87 ZoZVZ.  

2. Pro zpracování Čestného prohlášení dodavatele o splnění podmínek jeho základní způsobilosti  
ve vztahu k čl. VIII. písm. a) až i) Výzvy - zadavatel doporučuje, aby dodavatel použil Formulář, 
který tvoří Přílohu č. 3 ZD.  

3. Čestné prohlášení dodavatele o splnění podmínek základní způsobilosti může být nahrazeno 
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 228 ZoZVZ. 

4. Doklady, kterými dodavatel prokazuje splnění kvalifikační způsobislosti nesmí být starší 3 měsíců 
od zahájení tohoto výběrového řízení.  

 

X. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST – PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY  

1. Profesní způsobilost k plnění této veřejné zakázky na dodávky splní dodavatel, který v rámci 
nabídky předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) a  

b) Výpis ze živnostenského rejstříku, či Živnostenský list – kterým prokáže, že je oprávněn 
k podnikání, v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky  

2. Doklad, kterým dodavatel prokazuje svou profesní kvalifikaci, se v nabídce předkládá  
ve fotokopii a nesmí být starší 3 měsíců od zahájení tohoto výběrového řízení. Předložení 
dokladu prokazujícího splnění profesní kvalifikační způsobilosti může být nahrazeno 
předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle ust. § 228 ZoZVZ. 

 

XI.  POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU KUPNÍ SMLOUVY  

Dodavatel ke zpracování návrhu Kupní smlouvy na dodávku 3 ks oběhových čerpadel použije vzorový 
návrh Kupní smlouvy (viz. Příloha č. 2 Výzvy), který byl v elektronické podobě zaslán dodavatelům na 
jejich emailovou adresu a který je v elektronické podobě také uveřejněn na Profilu zadavatele 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754 a na webových stránkách zadavatele www.ssrz.cz.   

Dodavatel zpracuje návrh Kupní smlouvy tak, že do příslušných článků vzorového návrhu Kupní 
smlouvy doplní do zvýrazněných polí určených zadavatelem k doplnění, níže uvedené náležitosti 
požadované zadavatelem s tím, že v ostatním musí zůstat obsah vzorového návrhu Kupní smlouvy 
nezměněn: 

- V čl. I. „Smluvní strany“ – dodavatel doplní všechny své identifikační údaje prodávajícího 
(včetně bankovního spojení, emailu, telefonu, sp. zn., pod kterou je zapsán v obchodním 
rejstříku vedeném příslušným Krajským soudem) - v rozsahu všech zvýrazněných polí 
určených zadavatelem k doplnění  
a označených slovy „DOPLNÍ UCHAZEČ“. 

- V čl. IV. odst. 1 „Kupní cena“ – dodavatel doplní do zvýrazněných polí určených zadavatelem 
k doplnění a označených slovy „DOPLNÍ DODAVATEL“ -  cena v CZK celkem za 3 ks oběhových 
čerpadel bez DPH, výše a sazba DPH a celková cena včetně DPH. 

Nabídková cena pro oběhová čerpadla musí být určena v souladu s čl. III. Výzvy.   

V zápatí návrhu Kupní smlouvy, pod řádkem určeným k podpisu prodávajícího, dodavatel doplní svou 
obchodní firmu a jména osob a jejich funkce, oprávněných jednat za dodavatele. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754
http://www.ssrz.cz/
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XII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ KRYCÍHO LISTU NABÍDKY 

Vzor krycího listu nabídky je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách zadavatele 
www.ssrz.cz  a současně byl zaslán dodavatelům na jejich emailovou adresu.  

Dodavatel ke zpracování Krycího listu nabídky použije Přílohu č. 1 Výzvy, která byla v elektronické 
podobě zaslána na emailovou adresu dodavatele, a která je v elektronické podobě také uveřejněna  
na webových stránkách zadavatele.  

Dodavatel do elektronické podoby Krycího listu nabídky, uveřejněného na webových stránkách 
zadavatele (viz Příloha č. 1) doplní do zvýrazněných polí označených slovy „DOPLNÍ DODAVATEL“: 

 
- identifikační údaje dodavatele, v rozsahu všech údajů požadovaných zadavatelem 

k doplnění,  
- jednotkovou i celkovou kupní cenu pro 3 ks oběhových čerpadel, která je předmětem nabídky 

dodavatele, ve shodě s jednotkovými cenami, které doplnil v čl. V. Vzorového návrhu Kupní 
smlouvy (ve struktuře jednotková kupní cena bez DPH, sazba a výše DPH, jednotková kupní 
cena včetně DPH), a v součtu celková kupní cena  bez DPH, sazba a výše DPH, jednotková 
kupní cena včetně DPH, 

- údaje požadované zadavatelem k osobě oprávněné jednat za dodavatele, s připojením 
vlastnoručního podpisu osoby oprávněné jednat za dodavatele. 

 

XIII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce a v písemné formě. Písemnou formou  
se rozumí listinná forma nabídky, opatřená podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele. 

3. Svou nabídku (v listinné podobě) dodavatel doručí zadavateli do jeho sídla buď osobně,  
nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo kurýrem, anebo jiným způsobem.  

4. Nabídka bude zadavateli doručena v uzavřené obálce, jež bude na lícní straně označena:  

- názvem veřejné zakázky: „ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY - POŘÍZENÍ 3 KS 
OBĚHOVÝCH ČERPADEL V HLAVNÍ STROJOVNĚ" a 

- upozorněním: „Veřejná zakázka – NEOTVÍRAT“.  

5. Nabídka se podává v 1x (jednom) písemném, listinném vyhotovení, který je přílohou písemné, 
listinné nabídky dodavatele. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou 
řadou.  

6. Zadavatel požaduje předložit nabídku v tomto jednotném členění: 

a) Krycí list nabídky (příloha č. 1), vyplněný dodavatelem v souladu s čl. XII. Výzvy a opatřený 
podpisem dodavatele, resp. osoby oprávněné jednat za dodavatele (originál listiny). 

b) Plná moc podepsaná dodavatelem - jen v případě, že nabídku za dodavatele podepsal a podal 
zmocněnec, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění a identifikační údaje zmocněnce, 
přijetí plné moci ze strany zmocněnce a datum udělení plné moci (originál listiny).  

c) Vzorový návrh Kupní smlouvy na nákup 3 ks oběhových čerpadel - vypracovaný dodavatelem  
ve shodě s Přílohou č. 2. Výzvy a v souladu s požadavky zadavatele na způsob zpracování návrhu 
smlouvy obsaženými čl. XI. Výzvy, opatřený podpisem dodavatele, resp. osoby oprávněné 
jednat za dodavatele (originál listiny). 

d) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle Přílohy č. 3 Výzvy), 
opatřené podpisem dodavatele (originál listiny). 

e) Výpis z obchodního rejstříku (ve fotokopii), jestliže je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku,  

http://www.ssrz.cz/
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f) Výpis z živnostenského rejstříku či Živnostenské listy (ve fotokopii), v rozsahu předmětu 
podnikání požadovaného zadavatelem k prokázání profesní způsobilosti dodavatele (viz čl. X. 
Výzvy). 

g) Čestné prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti k řádnému plnění této 
veřejné zakázky na dodávky (dle Přílohy č.4 Výzvy). 

 

XIV. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

1. Kontaktní osobou zadavatele pro poskytnutí informací a vysvětlení k zadávacím podmínkám je: 
Kateřina Lusková 
email: info@ssrz.cz 
tel: +420 596 415 765 

2. V případě nejasností je dodavatel oprávněn písemnou formou žádat zadavatele o dodatečné 
informace, nebo o vysvětlení k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí vysvětlení 
k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena nejpozději 3 (tři) pracovní dny před 
koncem lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace nebo vysvětlení k zadávacím 
podmínkám je dodavatel oprávněn zasílat v elektronické podobě, prostřednictvím internetu  
na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele: info@ssrz.cz.    

3. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být označena názvem veřejné 

zakázky: „ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY - POŘÍZENÍ 3 KS OBĚHOVÝCH ČERPADEL 
V HLAVNÍ STROJOVNĚ" a ve svém předmětu nadepsána slovy: „Žádost o dodatečné 
informace/vysvětlení k zadávacím podmínkám“. Ve své žádosti je dodavatel povinen uvést také 
svou kontaktní emailovou adresu, na kterou mají být dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám zaslány. 

4. Zadavatel zašle dodavateli jím požadované vysvětlení zadávacích podmínek do 2 (dvou) 
pracovních dní od obdržení žádosti dodavatele o poskytnutí vysvětlení k zadávacím podmínkám. 
Současně s tím zadavatel odešle vysvětlení žádosti, včetně přesného znění požadavku na 
vysvětlení, také všem ostatním účastníkům výběrového řízení, které dodavatel vyzval k podání 
nabídek v rámci uzavřené výzvy.  

 

XV. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Místo pro podání nabídek:  Sídlo zadavatele na adrese: Těšínská 1296/2a, Havířov – Podlesí. 
V případě osobního podání na podatelnu v pracovních dnech od 8:00 
do 13 hod, dne 13. 6. 2022 pouze do 10:00 hod. 
 

Lhůta pro podání nabídek:  Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 06. 2022, ve 10:00 hod. 
 
Otevírání nabídek: Otevírání nabídek se koná dne 13. 06. 2022, od 13:00 hod. v sídle 

zadavatele na adrese Těšínská 1296/2a, Havířov – Podlesí.  
 
Zadávací lhůta:   Do 30. 6. 2022 

 
 

XVI. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1. Zadavatel vyzve dodavatele, jehož nabídka pro 3 ks oběhových čerpadel byla vyhodnocena 
z hlediska kritéria nejnižší nabídkové ceny, jako ekonomicky nejvýhodnější, k uzavření Kupní 
smlouvy. 
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2. Zadavatel provede hodnocení nabídek na dodávku 3 ks oběhových čerpadel v souladu 
s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny stanoveným v čl. IV. Výzvy.   

3. Dodavatel bude vyloučen z účasti v tomto výběrovém řízení: 
a) jestliže neprokáže splnění podmínek k účasti v tomto výběrovém řízení,  
b) jestliže nabídka dodavatele nebude splňovat požadavky zadavatele na způsob určení  

a kvalitu předmětu plnění veřejné zakázky,  
c) jestliže nabídka dodavatele nebude splňovat požadavky zadavatele na způsob určení 

nabídkové ceny,  
d) jestliže nabídka dodavatele nebude splňovat požadavky zadavatele na obsah nabídky 

stanovené v této Výzvě.   

4. Objasnění nabídky: Zadavatel je oprávněn na dodavatelích požadovat objasnění dokladů  
a údajů, které jsou součástí předložené nabídky, nebo doplnění chybějících dokladů, které 
mají být součástí nabídky. Jestliže dodavatel na výzvu zadavatele neprovede objasnění nebo 
doplnění nabídky ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu poskytne zadavatel, je zadavatel 
oprávněn dodavatele, který se ocitnul v prodlení s objasněním nebo doplněním nabídky, 
vyloučit z účasti v tomto výběrovém řízení. 

5. Vyloučení dodavatele: Jestliže se vybraný dodavatel ocitne v prodlení s uzavřením Kupní 
smlouvy, pak bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení a zadavatel má právo uzavřít Kupní 
smlouvu s dalším dodavatelem, jehož nabídka se umístila z hlediska hodnotícího kritéria 
nejnižší nabídkové ceny, jako druhá v pořadí, jestliže prokáže splnění základních, profesních  
a technických kvalifikačních předpokladů a předloží čestné prohlášení o své ekonomické  
a finanční způsobilosti k plnění této veřejné zakázky. 

 

XVII. VYHRAZENÍ PRÁV ZADAVATELE  

1. Za zpracování nabídky nepřísluší dodavateli žádná náhrada nákladů. Veškeré náklady spojené 
se zpracováním a podáním nabídky si dodavatel hradí ze svého. Splněním podmínek výzvy 
k předložení nabídky nevzniká dodavateli právo na uzavření Kupní smlouvy. 

2. Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, vyjma ust. § 6 ZoZVZ, jenž upravuje zásady zadávání veřejných zakázek. 

3. Zrušení výběrového řízení: Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit toto výběrové řízení  
z jakéhokoliv důvodu, tedy i bez toho, aniž by byly naplněny důvody, nebo kterýkoliv z nich,  
pro které by jinak bylo možno zrušit zadávací řízení zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, tím není dotčeno, že tato veřejná zakázka malého rozsahu  
na dodávky není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.   

Nedílnou obsahovou součástí této Výzvy jsou tyto Přílohy tvořící zadávací podmínky veřejné 
zakázky:   
Příloha č. 1: Krycí list nabídky  
Příloha č. 2:  Návrh kupní smlouvy  
Příloha č. 3: Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti k řádnému plnění 

veřejné zakázky na dodávky 3 ks oběhových čerpadel   
 
V Havířově dne 03. 06. 2022    

Za zadavatele: 

 

___________________________________________ 
     Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 
     Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj MBAce, ředitel 


		2022-06-03T17:36:02+0200
	Ing. Jiří Matěj




