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                             Zadávací  dokumentace 

 
                                                      veřejná zakázka č. 7/2017 

                                             pro vypracování a předložení nabídky  

                                             pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

 

 

                                                                 pod názvem                                                                    

                  „Zařízení pro monitoring kanalizačních řádů“ 

                                           formou veřejné soutěže 

 

 

 

 

 

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o  nejvhodnější   

nabídku, pro dodávku zařízení „ Zařízení pro monitoring kanalizačních řádů“, veřejnou 

zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR). Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle 

zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Jedná se o 

veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 

OZ),  formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu §§ 1772 až 1779  OZ. 

Zadavatel uchazeče upozorňuje, že pokud je v zadávací dokumentaci odkazováno na ZZVZ  

je tak činěno pouze z důvodu specifikace rozsahu prokazování kvalifikace. Zadavatel 

poukazuje na   skutečnost, že poptávkové řízení vypsal v souladu s dodržením ustanovení § 

27 písm. a), s odkazem na § 31 a dodržením zásad dle § 6,  ZZVZ. 

         Tímto si dovolujeme oslovit Vaší společnost, firmu jako jednoho z možných dodavatelů 

poptávaného zařízení o předložení nabídky dle stanovených kritérií vyhlašovatelem:   

      

1. Zadavatel:   Technické služby Havířov a.s. 

se sídlem: 736 01 Havířov Město, Karvinská 66/1461 

zastoupen: Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti 

IČ: 253 75 601      

DIČ: CZ25375601 

Tel: 596 802 601    

Fax: 596 811 099 

                                   e-mail: tsh@tsh.cz 
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2. Předmět plnění: 

Dodávka jednoho kusu zařízení pro kamerový monitoring kanalizačních řádů a přípojek + 

přídavná zařízení (technika) pro záznam monitoringu. 

   

3. Technická specifikace zařízení (kamery):  

     a)   řídící kufřík, digitální video rekordér pro uložení záznamu na interní SD paměťovou  

           kartu nebo výstup USB na externí paměťové zařízení 

     b)   naviják 

     c)   tlačný kabel Ø 7,5, min. délka 50 m 

     d)   axiální kamerová hlava 

     e)   propojovací kabel s konektory délka 3 m 

     f)   vystředění DN 100 

     g)  vystředění DN 150 

     h)  šroubení  

 

4. Místo plnění:  

Sídlo společnosti – Havířov Město, Karvinská 66/1461. 

Předmět zakázky bude na místě dodávky uveden do provozu včetně přezkoušení jeho     

funkčnosti a zaškolení obsluhy zadavatele. 

                                                 

5. Lhůta pro podání nabídek: 

Nabídky uchazečů budou doručeny nejpozději do 4.5.2017 do 12,00 hod na adresu sídla 

zadavatele – Technické služby Havířov a.s., Havířov Město, Karvinská 66/1461 nebo  

e -mailovou adresu petvalska@tsh.cz nebo jiným vhodným způsobem, který si uchazeč sám 

zvolí. Vyhodnocení nabídek bude vyhlašovatelem provedeno nejpozději do termínu 

19.5.2017, a to oznámením zúčastněným uchazečům o přidělení nejvhodnější nabídky 

vítěznému uchazeči  a oznámením ostatním uchazečům soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že 

jejich nabídky odmítnul. 

  

6. Ostatní ujednání: 

Nabídky a veškeré doklady budou předloženy v českém jazyce. 

Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účasti v soutěži. 

Vypisovatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče. 

Vypisovatel je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách http://www.tsh.cz uzavřenou 

smlouvu s uchazečem, kterému byla na základě tohoto výběrového řízení přidělena vy 

soutěžená veřejná zakázka. 

Vypisovatel je oprávněn před podpisem kupní smlouvy o dodání předmětu veřejné soutěže 

požadovat od uchazeče předložení těchto dokumentů: 

a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ -  formou čestného prohlášení,  

    podepsané oprávněným zástupcem jako návrh kupní smlouvy, 

b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
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    - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů 

    - Živnostenská oprávnění dle předmětu veřejné zakázky 

    - Případně jiný doklad nahrazující živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, 

      Způsob prokazování: požadované doklady  musí být v podobě originálů. 

        c) čestné prohlášení uchazeče, zpracované volnou formou, že nemá vůči svým  

 zaměstnancům žádné pohledávky vyplývající z pracovněprávních vztahů, 

 podepsané oprávněným zástupcem jako návrh kupní smlouvy.   

 

Případné technické dotazy Vám zodpoví Ing Šárka Pětvalská telefon 596802668, Mobil 

734 151 665. 

 

        S pozdravem 

     

 

 

 

                                                                                      Ing. Ludvík Martinek 

                                                                                         ředitel společnosti 
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