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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
(DÁLE JEN „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ nebo „ZD“) K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

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

 
Příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov v souladu s ust. § 53 zákona 
Vás vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále 
jen „VZ“ nebo „zakázka“). 
 

Identifikační údaje veřejného zadavatele: 

Název:  Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

IČ: 00306754 

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 

Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754 

Adresa zadávacího řízení: https://nen.nipez.cz/  

Webová stránka: 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 

 

Název veřejné zakázky  „Dodávka elektřiny prostřednictvím instalace zařízení fotovoltaické 
elektrárny“ 

Spisové č. veřejné zakázky:  VZ/8/SSRZ/2022 

Klasifikace předmětu 
veřejné zakázky dle CPV: 

09310000-5 Elektrická energie 

Druh veřejné zakázky a 
zadávacího řízení: 

Veřejná zakázka na dodávky 

Zjednodušené podlimitní řízení 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem této zjednodušené podlimitní veřejné zakázky je 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754
https://nen.nipez.cz/
file:///C:/Users/Dvorakova/Desktop/www.ssrz.cz
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dodávka elektřiny prostřednictvím instalace zařízení fotovoltaické 
elektrárny (dále je „FVE“) v minimálním množství 1 445,00 MWh po 
dobu minimálně 25 let zadavateli, a to prostřednictvím nově 
instalovaného zařízení fotovoltaické elektrárny umístěné na 
majetku Statutárního města Havířov v areálu Letního koupaliště 
Jindřich, při předpokládané životnosti FVE minimálně 30 let. 
Dodavatel odprodá po 25 letech zařízení FVE zadavateli, a to za 
kupní cenu 1,- Kč. 

Specifikace předmětu VZ: Dodávky elektřiny budou realizovány na základě smlouvy o dodávce 
elektřiny, viz Příloha č. 1 této ZD - Smlouva o dodávce elektřiny ze 
zařízení FVE, ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), která bude uzavřena s 
vybraným dodavatelem.  
 
Pro účely instalace FVE a dodávek elektřiny zadavatel vybranému 
dodavateli poskytne/zajistí za předepsanou úplatu užívací právo 
k části nemovitosti, a to formou zřízení věcného břemene v souladu 
se Zásadami Statutárního města Havířov. 
 
Elektřina vyrobená v FVE, která nebude zadavatelem odebrána, může 
být vybraným dodavatelem použita dle jeho uvážení, tedy může být 
zejména vybraným dodavatelem prodána do distribuční sítě.  
Za předpokladu odebrání celkového množství elektřiny vybraný 
dodavatel převede vlastnické právo k FVE na zadavatele, a to za 1 Kč. 
 
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v:  

• Technických podmínkách zakázky, které tvoří přílohu č. 2 této ZD,  

• Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 3 této ZD. 
 

Předpokládaná hodnota VZ:         4 540 933,- Kč bez DPH 

Doba realizace VZ: 1) Termín zahájení výstavby/instalace FVE: ode dne účinnosti 
smlouvy (zveřejněním v registru smluv) 

2) Termín ukončení výstavby/instalace FVE: do 550 dní ode dne 
účinnosti smlouvy 

3) Termín zahájení dodávek elektrické energie prostřednictvím 
FVE: 25 let od zahájení odběru el. energie z FVE, nejdříve od 
1.1.2024 

 

• „Instalace FVE“ definuje termín, ve kterém je vybraný dodavatel 
povinen provést instalaci FVE a zahájit provoz. Vybraný 
dodavatel instaluje (zprovozní) FVE na dotčených částech 
Nemovitostí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 550 
dnů včetně splnění všech následujících podmínek. 
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        Výstavba/instalace a provoz FVE budou provedeny na náklady a    
        odpovědnost vybraného dodavatele, a to zejména včetně: 

- vypracování návrhu technického řešení; 

- vyhotovení veškeré nutné projektové dokumentace; 

- vyřízení veškerých činností spojených s povolením realizace 
stavby (až po stavební povolení, bude-li třeba) a s následným 
uvedením FVE do provozu, případně zajištění veškerých 
dalších nutných správních souhlasů, rozhodnutí a/nebo 
povolení pro účely užívání FVE (tj. kolaudační 
souhlas/rozhodnutí);  

- stavebních úprav a dodávek a montáže technologie;  

- zajištění obsluhy FVE; a  

- zajištění provedení veškerých udržovacích prací nebo oprav 
FVE. 

• „Zahájení dodávek elektřiny“ definuje okamžik, od kterého je 
vybraný dodavatel povinen dodávat elektřinu zadavateli, a od 
kterého je zadavatel povinen odebírat elektřinu a platit za 
dodávanou elektřinu sjednanou kupní cenu., tj. od 1.1.2024. 

• „Doba trvání dodávek elektřiny“ definuje časové období, po 
které jsou vybraný dodavatel a zadavatel povinni dodávat, resp. 
odebírat elektřinu v souladu se Smlouvou o dodávce elektřiny. 

Technické podmínky: Technické podmínky pro plnění zakázky, jsou uvedeny v příloze č. 2 
ZD. 

Obchodní a platební 
podmínky: 

Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky pro plnění zakázky, 
které jsou uvedeny v příloze č. 3 ZD. 
Dodavatelé jsou povinni veškeré takto zadavatelem stanovené 
obchodní a platební podmínky zpracovat a promítnout do jimi 
předkládané smlouvy na zakázku s tím, že jsou oprávněni zejména             
s ohledem na energetickou legislativu tyto obchodní podmínky 
promítnout do více smluv (listin) a tyto zadavateli předložit v rámci  
nabídky (typicky vydělení práv a podmínek souvisejících čistě                         
s dodávkou elektřiny do samostatné smlouvy o dodávce elektřiny). 
Dodavatelé v nabídkách předloží vždy smlouvu/smlouvy na zakázku, 
které budou datovány a podepsány dodavatelem/osobou 
oprávněnou jednat za dodavatele. 
Dodavatelé v nabídkách předloží vždy smlouvu/smlouv, které budou 
datovány a podepsány dodavatelem/osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele. Zadavatel je oprávněn předložené návrhy smlouvy/smluv 
upravit a požadovat uzavření v upravené formě, pokud dodavatel 
takto upravenou smlouvu/smlouvy uzavřít odmítne, není zadavatel 
povinen s tímto dodavatelem smluvní vztah uzavřít a je oprávněn 
vybrat dodavatele, který se umístil jako další v pořadí, aniž by tím byly 
dotčeny podmínky výběru dodavatele dle této zadávací dokumentace.  

Místo plnění veřejné Areál Letního koupaliště Jindřich,  
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zakázky: ul. U Motelu 863/2, 736 01 Havířov  

Prohlídka místa plnění: Prohlídka místa je možná po domluvě, nejpozději 5 dní před lhůtou 
pro podání nabídky.  
Kontaktní osoba: Jan Veselý, vedoucí střediska SSRZ 
Tel.: 737 456 700 
E-mail: jan.vesely@ssrz.cz 

Poskytnutí zálohy: Ne 

Dílčí plnění (fakturace): Ano 

Varianty nabídky: Ne 

Požadavky na poskytnutí 
jistoty: 

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností 
vyplývajících z účasti dodavatele v zadávacím řízení. 

Způsob podání nabídek: 
 

• Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně 
elektronickou formou v českém jazyce. 

• Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude po 
odeslání a zveřejnění výzvy k podání nabídky probíhat pouze 
elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje 
„Národní elektronický nástroj (dále jen „NEN“)“ 

• Nabídka musí být podána pouze písemně v elektronické podobě 
prostřednictvím elektronického nástroje NEN.  

• Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani                           
v elektronické podobě jiným způsobem než prostřednictvím NEN. 

• Pro účast dodavatele v zadávacích řízeních je vyžadována 
registrace dodavatele a přihlášení uživatele do NEN. 

• Registrace je bezplatná. Registrace je přístupná z veřejné části 
NEN. 

• Smlouva bude s vybraným dodavatelem uzavřena v originále v 
listinné podobě s vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k 
podpisu smlouvy. 

Lhůta k podání nabídek:         29. června 2022 do 10:00 hodin 

Vysvětlení, změna nebo 
doplnění zadávací 
dokumentace: 
 

• Žádost o vysvětlení podmínek zadávacího řízení je možno podat 
pouze písemně prostřednictvím NEN. 

• Nebude-li žádost o vysvětlení podmínek zadávacího řízení 
doručena uvedeným způsobem, nebude k ní zadavatel přihlížet.  

• Žádost o vysvětlení podmínek zadávacího řízení musí být 
doručena ve lhůtě alespoň 7 pracovních dnů před skončením 
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace 
zadavatel uveřejní i na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní 
dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754 

• Zadavatel dodavatele upozorňuje, že zadavatel není povinen 
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení podmínek 
zadávacího řízení doručena včas. 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754
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• Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez 
předchozí žádosti dodavatele. 

• Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace 
vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro 
podání nabídek.   

Zadávací lhůta: Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 21 dnů. Jedná se o lhůtu, po 
kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení 
odstoupit 

Kritérium hodnocení  
(váha 100 %) 

Hodnoticím kritériem je maximální nabídková cena dodávky el. 
energie s roční indexaci ceny o 2,5 % po dobu minimálně 25 let, a to 
s váhou 100 %. 

Pokyny pro zpracování 
nabídkové ceny, pravidla 
pro hodnocení nabídek: 

• Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu pro účely předložení 
nabídky zadavateli v souladu s touto zadávací dokumentací, 
zejména s ohledem na veškeré technické a obchodní podmínky 
zakázky, a to jako jednotkovou cenu v českých korunách bez 
DPH za jednu kWh dodané elektřiny.  

• Nabídkovou cenu dodavatel uvede do jím předkládané smlouvy 
o dodávce elektřiny v členění nabídková cena bez DPH, DPH, 
celková nabídková cena včetně DPH, a to jak v rámci nabídek, 
tak případně v rámci nabídek.  

• Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou.  

• V případě rovnosti cenových nabídek účastníků, kteří se mohou 
stát vybranými dodavateli, rozhodne o jejich pořadí počet 
významných dodávek splňujících požadavky technické kvalifikace 
podle Přílohy č. 6 ZD předložených v seznamu významných 
dodávek a služeb.  

• Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek posoudí zadavatel 
nabídkové ceny dle § 113 zákona (mimořádně nízká nabídková 
cena). 

Podmínky kvalifikace 
dodavatele osvědčujících 
schopnost splnit předmět 
plnění veřejné zakázky: 

Dodavatel je povinen nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek 
prokázat svoji způsobilost plnit veřejnou zakázku a svoji kvalifikaci. 
Splněním kvalifikace se rozumí: 
a) splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ, 
b) splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ, 
c) splnění ekonomické kvalifikace dle ustanovení § 78 ZZVZ, 
d) splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ 

Základní způsobilost: V rozsahu § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb. 
Způsob prokázání: originál nebo úředně ověřená kopie čestného 
prohlášení vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem 
uchazeče ne starší 3 měsíce přede dnem podání nabídky (viz příloha            
č. 5 ZD). 

Profesní způsobilost: Originál neb úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne 
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starší 30 dnů ke dni podání nabídky, pokud je v něm zapsán, či výpis            
z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, originálem nebo 
úředně ověřenou kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci ve znění: 
• Dle § 77 odst. 1 zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je            

v něm dodavatel zapsán, ne starší než 3 měsíce přede dnem 
podání nabídky. 

• Dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona - doklad o oprávnění k podnikání 
v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 
právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona                 
č. 455/1991 Sb.), oprávnění podnikání ve výrobě a distribuci 
elektřiny dle energetického zákona. 

Ekonomická kvalifikace: Dodavatelé prokáží splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ 
tímto: předloží výkaz zisku a ztrát nebo obdobný doklad prokazující 
roční obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné 
zakázky, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období                                                    
v minimální výši 9 000 000,- Kč bez DPH, potvrzený příslušným 
správcem daně, jako příloha daňového přiznání, nebo odkazem na již 
založený dokument do Sbírky listin vedenou rejstříkovým soudem. 

Technická kvalifikace: Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel požaduje předložit Seznam 
významných dodávek a služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 
3 roky před zahájením zadávacího řízení, přičemž z tohoto seznamu 
musí být zřejmé, že: 
a) předmětem plnění alespoň tří z uvedených významných zakázek 

byla instalace zařízení fotovoltaické elektrárny o instalovaném 
výkonu minimálně 100 kWp, a  

b) předmětem plnění alespoň tří z uvedených významných zakázek 
bylo provozování nebo zajištění servisu zařízení fotovoltaické 
elektrárny o instalovaném výkonu minimálně 100 kWp 
nepřetržitě po dobu alespoň jednoho roku. 

Bude-li předmětem referenční zakázky instalace a současně i 
provozování nebo zajištění servisu zařízení fotovoltaické elektrárny, je 
možno takovou referenční zakázkou prokázat (při splnění dalších 
podmínek) oba požadavky. 
Rozsah požadovaných informací a dokladů:  
Seznam významných dodávek a služeb, a to ve formě čestného 
prohlášení, obsahující ke každé významné zakázce (referenci):  

• název a identifikaci objednatele,  

• název zakázky,  

• stručný popis předmětu zakázky, 
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• finanční objem zakázky v Kč bez DPH − dobu plnění zakázky  
(od - do),  

• kontakty referenčních osob objednatelů, u nichž lze uvedené 
informace ověřit. 

Prokázání kvalifikace        
 v případě společné účasti 
dodavatelů: 

V případě společné účasti prokazuje základní způsobilost a dokládá 
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, každý účastník 
samostatně. 
Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti nesli všichni 
účastníci podávající společnou nabídku v souvislosti s plněním veřejné 
zakázky společně a nerozdílně odpovědnost vůči zadavateli a třetím 
osobám, a to po celou dobu trvání závazků, které vyplývají   z veřejné 
zakázky. 
Uchazeči jsou v případě společné účasti povinni v nabídce uvést 
adresu, na kterou mají být zasílány písemnosti, kdy odeslání 
písemnosti na tuto adresu zadavatel bude považovat za odeslání 
každému účastníkovi společné nabídky. 
Pokud bude uchazeč účastníkem společné nabídky, pak již nemůže 
podat sám nabídku, nemůže být uchazečem jiné společné nabídky a 
nemůže být osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje 
kvalifikaci. 

Prokázání kvalifikace 
prostřednictvím 
poddodavatele: 

Předložení seznamu poddodavatelů dle ust. § 105 odst. 1 písm. b) 
zákona v nabídce. 
Uchazeč může určitou část profesní způsobilosti požadované 
zadavatelem prokázat prostřednictvím poddodavatele. Uchazeč je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele, 

b) výpis z obchodního rejstříku poddodavatele, pokud je v rejstříku 
zapsán, 

c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, 

d) doklad o oprávnění k podnikání poddodavatele v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, na jakém se bude 
poddodavatel podílet (zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění), pokud jiné právní předpisy takové 
 oprávnění vyžadují, 

e) kopii (nemusí být ověřená) písemného závazku 
poddodavatele k poskytnutí plnění určeného   k   plnění 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude 
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a 
to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje 
kvalifikaci za uchazeče. Má se za to, že požadavek podle tohoto 
písm. e) je splněn, pokud   obsahem písemného závazku 
poddodavatele je jeho společná a nerozdílná odpovědnost za 
plnění veřejné zakázky společně s uchazečem. 
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Poddodavatel, jehož prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje 
kvalifikaci, pak již nemůže podat sám nabídku a nemůže být 
uchazečem jiné společné nabídky. 

Jiný způsob prokázání 
kvalifikace: 

Uchazeč může splnění kvalifikace prokázat předložením kopie (i 
neověřená) seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo kopie platného 
certifikátu systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu, v 
jakém doklad obsahuje požadavky na prokázání splnění kvalifikace. 
Doklady musí být vydané v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona. 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší 30 dnů 
přede dnem podání nabídky. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno 
zahájení řízení podle ust. § 231 odst. 4 zákona. 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikát může dodavatel 
nahradit osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž 
má dodavatel sídlo, a které je obdobou seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nebo certifikátu. 
V případě, že   byla   kvalifikace   získána   v   zahraničí, lze prokázat 
doklady vydanými podle právního řádu vydávající země, a to v 
rozsahu požadovaném zadavatelem. 

Plnění předmětu veřejné 
zakázky poddodavatelem: 

Uchazeč je v této souvislosti povinen předložit jako nedílnou přílohu 
smlouvy „Seznam poddodavatelů“ (příloha č. 7 ZD)  

Požadavky na způsob 
zpracování nabídkové ceny: 

• Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné 
zakázky. Nabídkovou cenu nelze překročit.  

• Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: 
nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.  

• Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím 
listu nabídky, viz příloha č. 4 ZD – Krycí list nabídky, který 
musí být podepsán oprávněnou osobou. 

• Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením či 
výzvou o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací 
nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu 
veřejné zakázky. 

• Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše 
přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené 
s realizací předmětu veřejné zakázky.  

Obsah nabídky: Nabídky se podávají v českém jazyce výhradně elektronicky přes 
elektronický nástroj zadavatele – viz záhlaví. Nabídky musí být 
elektronicky podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. 
 
Zadavatel pro přehlednost doporučuje níže uvedené řazení nabídky:  

- Krycí list nabídky s identifikačními údaji dodavatele; 

- Doklady prokazující základní způsobilost; 
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- Doklady prokazující profesní způsobilost; 

- Doklady prokazující ekonomickou kvalifikaci; 

- Doklady prokazující technickou kvalifikaci; 

- Příloha č. 1 -  Návrh smlouvy o dodávce elektřiny ze zařízení 
FVE 

- Příloha č. 1a  - Návrh smlouvy o dodávce elektřiny ze zařízení 
FVE 

- Příloha č. 4 - Krycí list nabídky 

- Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní 
způsobilosti 

- Příloha č. 6 - Seznam významných dodávek   

- Příloha č. 7 - Seznam poddodavatelů 
Popřípadě další nutné dokumenty nebo doklady požadované v 
zadávací dokumentaci, pokud je již nemá zadavatel                             k 
dispozici (např. plná moc v případě zastoupení dodavatele pro 
podání nabídky). 

Čestná prohlášení musí být podepsána oprávněnou osobou 
Nabídka účastníka, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu 
nebo nabídka nebude obsahovat požadované doklady, bude 
vyřazena. 

Otevírání nabídek: Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne neprodleně po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek bude probíhat             
v souladu s požadavky zákona elektronicky za přítomnosti k tomu 
oprávněných osob zadavatele.  

Jazyk: Zadavatel 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 jazyce uchazeči 
doplní úředním překladem do českého jazyka. 

Odůvodnění dodržení 
sociálních, 
environmentálních a 
inovativních zásad: 

Na základě ustanovení § 6 odst. 4 zákona zadavatel zohlednil 
povinnost dodržovat zásady odpovědného zadávání veřejných 
zakázek, a to do té míry, kterou považuje k povaze a smyslu 
zadávané veřejné zakázky za možnou a přiměřenou i s ohledem na 
ostatní zásady uvedené v § 6 zákona. Pro administrativní 
zjednodušení při vytváření nabídek budou dodavatelům k dispozici 
vzorové formuláře. Dokumenty budou pořizovány a vyžadovány tak, 
aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. S ohledem na 
povahu veřejné zakázky zadavatel neidentifikoval žádná další témata 
odpovědného zadávání, která by byla v souladu s vymezeným 
účelem této veřejné zakázky, jejím předmětem, zásadami rovného 
přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy 
3E. 

Závěrečná ustanovení: 1. Včas doručené nabídky se stávají majetkem zadavatele a 
uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů řízení. 
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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. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení bez 
uvedení důvodu příp. další jednání o nabídkách.  

5. Případné změny v zadávacích podmínkách může zadavatel 
uveřejňovat na svých webových stránkách. 

6. Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas se 
zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušné legislativy. 

7. V případě uzavření smluvního vztahu bude smlouva uveřejněna 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv. 

8. V případě, že některé údaje v nabídce představují obchodní 
tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012, je nutno takové údaje 
zadavateli řádně oznámit. 

9. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku uchazeče, jehož 
nabídková cena bude posouzena jako mimořádně nízká nebo 
nabídku, která bude v rozporu s požadavky zadávací 
dokumentace. 

 

Přílohy výzvy: č. 1 - Návrh smlouvy o dodávce elektřiny ze zařízení FVE 
• č. 1a - Návrh smlouvy o dodávce elektřiny ze zařízení FVE 
• č. 1b - Návrh smlouvy o dodávce elektřiny ze zařízení FVE  

 č. 2 - Technické podmínky 
č. 3 - Obchodní podmínky 
č. 4 - Krycí list nabídky 
č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
č. 6 - Seznam významných dodávek   
č. 7 - Seznam poddodavatelů 
 

Ke všem přílohám této výzvy mají zájemci přístup do konce 
lhůty   pro podání nabídek, kde    bude    dokumentace   předmětné 
veřejné zakázky zveřejněna: 

• prostřednictvím https://nen.nipez.cz/  
• na profilu zadavatele  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754  
• web zadavatele 

Veřejné zakázky | Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov (ssrz.cz) 

  

 

https://nen.nipez.cz/
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754
https://ssrz.cz/zakazkysouteze/
https://ssrz.cz/zakazkysouteze/
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Za zadavatele: 

 
 
 
 
 

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