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INFORMACE ZADAVATELE O ZMĚNĚ/UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK 

 

ZADAVATEL: 

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 zelené elektřiny ze zařízení fotovoltaické elektrárny 

instalované v areálu Letního koupaliště Jindřich“ 

Druh veřejné zakázky a 

zadávacího řízení: 

Veřejná zakázka na dodávky 

Zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 a násl. ZoZVZ 

Spisové č. veřejné zakázky:  VZ/25/SSRZ/2022 

 

INFORMACE O ZMĚNĚ/UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY   

Název zakázky:  Dodávka zelené elektřiny ze zařízení fotovoltaické elektrárny instalované 

v areálu Letního koupaliště Jindřich  

 

Zadavatel tímto informuje dodavatele, že provedl upřesnění v čl. E/III. odst. 3 návrhu „Rámcové 

smlouvy pro zajištění řádného plnění veřejné zakázky na dodávku elektřiny“ (viz Příloha č. 2 Výzvy 

k podání nabídek a zadávací dokumentace), do nějž bylo ke slovu „protokolárně“ doplněno slovo „a 

bezplatně“, v důsledku čehož čl. E/III odst. 3 nově zní takto:   

„Jelikož prodávaná FVE je zřízena a umístěna v areálu Letního koupaliště Jindřich, na provozní Budově 

ve vlastnictví Zřizovatele, k nimž vykonává právo hospodaření Odběratel, smluvní strany sjednaly, že 

Dodavatel odevzdá FVE Odběrateli způsobem traditio longa manu tak, že Odběrateli protokolárně a 

bezplatně odevzdá v místě odevzdání FVE: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754
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a) projektovou dokumentaci FVE,  

b) technickou dokumentaci FVE,  

c) provozní dokumentaci FVE,  

d) dokumentaci skutečného provedení FVE,  

e) návrh na výmaz výhrady stroje z katastru nemovitostí, opatřený podpisem Dodavatele, 

kterou je v katastru nemovitostí dle ust. § 508 OZ vyhrazeno vlastnictví dodavatele k FVE 

s tím, že FVE není součástí Nemovitostí,   

f) souhlasné prohlášení Dodavatele, že stav zápisu v katastru nemovitostí neodpovídá 

skutečnému právnímu stavu, neboť Dodavatel převedl vlastnické právo k FVE na Odběratele 

a z tohoto důvodu se navrhuje výmaz výhrady stroje z katastru nemovitostí 

k Nemovitostem.“ 

Tímto upřesněním není dotčeno, že fotovoltaická elektrárna se převádí na zadavatele za kupní cenu 

1,-Kč bez DPH, pouze se tím pro účely vyloučení jakýchkoliv pochybností upřesňuje, že dokumentace 

k fotovoltaické elektrárně, jež je uvedena pod písm. a) až f), bude zadavateli předána bezplatně, bez 

práva na náhradu za tuto předanou dokumentaci. 

Úplné znění Přílohy č. 2 k Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentace, se zapracováním shora 

specifikovaného upřesnění v čl. E/III. odst. 3, je uveřejněno jak na profilu zadavatele, tak i na adrese 

zadávacího řízení https://nen.nipez.cz/  a na webových stránkách zadavatele, ode dne 24. 10. 2022 

(včetně). 

Tímto upřesněním zadávacích podmínek se nemění lhůta pro podání nabídek. 

v Havířově dne 25. 10. 2022 

 

 

ZADAVATEL: 

 
 
 
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce 

ředitel SSRZ Havířov 
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