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SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV 
Odbor příprav pro krizové stavy 

                                                          

 
 

V Y H L A Š U J E 
výběrové řízení 

 
na prodej trvale nepotřebného majetku státu  

(nepotřebných pohotovostních zásob)  
 

čj. 03752/20-SSHR ze dne 10. března 2020 
o nejvyšší nabídnutou kupní cenu  

 

 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv (dále též „Správa“) nabízí právnickým a 
fyzickým osobám trvale nepotřebný majetek státu – nepotřebné vyčleněné pohotovostní zásoby 
(dále též „majetek“), určené k prodeji, s nimiž je příslušná hospodařit.  
 
Nabídka majetku je uveřejněna na: 
 

• webových stránkách Správy, www.sshr.cz pod označením Nabídky a zakázky  
- Movitý majetek. 

 

• webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
www.nabidkamajetku.cz pod označením Nabídky veřejnosti nebo Jiné formy 
prodeje a pronájmy. 

 

Nedílnou součástí této nabídky je příloha č. 1, která obsahuje seznam s bližší specifikací  majetku, 
místo jeho uložení a požadované minimální peněžité plnění bez DPH.   
 

1) Informace o nabídce 

Předmětem výběrového řízení na prodej trvale nepotřebného majetku je nabídka          
telekomunikační a sdělovací techniky, kterou představují elektrická rozvodná zařízení 
a řídící zařízení, přístroje a zařízení pro radiokomunikace (dále též „technika“). Tato technika       
je dlouhodobě nepotřebná, fyzicky i morálně zastaralá, provozně i technicky překonaná; uložena 
je ve středisku Správy Opavan, adresa: Hlavní 198, 747 91 Štítina u Opavy. 
 

2) Identifikace zájemce 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které budou 
identifikovány takto: 
 

• Fyzické osoby: Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, datová 
schránka (je-li zřízena), telefon/mobil, e-mail. 
 

• Podnikající fyzické osoby: Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně místa 
podnikání, IČO, datová schránka (je-li zřízena), telefon/mobil, e-mail, kopie 
živnostenského listu či jiného dokladu o oprávnění k podnikání. 
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• Právnické osoby: Název, sídlo, IČO, DIČ, kopie výpisu z obchodního rejstříku                
(je-li společnost do tohoto rejstříku zapsána), případně z jiné evidence právnických osob, 
datová schránka (je-li zřízena), telefon/mobil, e-mail. 
 

3) Prohlídka techniky 

Prohlídka techniky bude zájemcům umožněna před odesláním nabídky v místě jejího uložení  
ve dnech 16. března až 13. května 2020 v době od 9:00 do 14:00 po dohodě s kontaktní 
osobou střediska Správy Opavan, uvedenou v části 7) tohoto výběrového řízení.   

Zájemce požádá o prohlídku minimálně 5 pracovních dnů před termínem prohlídky  
na e-mail: obchod_oph@sshr.cz nebo v listinné podobě na níže uvedenou adresu Správy. Na 
základě této skutečnosti Správa vystaví povolení k prohlídce, které zašle zájemci  
a středisku Správy Opavan k realizaci. 
 

Pokud zájemce projeví o nabízenou techniku zájem, bere na vědomí, že v kupní smlouvě bude 
uvedeno, že ji přejímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni jejího předání a převzetí v místě plnění, 
že je fyzicky a morálně zastaralá a na případné reklamace z hlediska jakosti nebo kvality nebude 
brán zřetel.  
 

Nakládku a dopravu techniky si zajistí zájemce (kupující) na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. 
 

4) Nabídka a její náležitosti 
          

Nabídka zájemce musí být předložena v uzavřené obálce, kterou odešle zájemce  
na adresu Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana 
nebo ji doručí přímo do podatelny Správy. Nabídka zájemce musí být doručena v obou případech 
na Správu nejpozději do 15. května 2020 do 12:00 hodin. 
 

Nabídka musí obsahovat: 

• Požadované množství kusů (MJ). 

• Nabízenou kupní cenu v Kč bez DPH (dále jen „kupní cena“) 
 

- za měrnou jednotku (MJ), 
- za požadované množství celkem. 

 

K vyznačení kupní ceny lze využít přílohu č. 1, která slouží zároveň jako nabídkový formulář, 
který Správa poskytne zájemci na vyžádání elektronicky.           

 

• Identifikační údaje zájemce podle bodu 2) tohoto výběrového řízení. 
 

• Podpis u fyzické osoby, podpis statutárního orgánu u právnické osoby, včetně 
otisku razítka. 

 

      Obálka s nabídkou musí být označena: 

• Na titulní straně textem „Nabídka čj. 03752/20-SSHR - NEOTVÍRAT“.  
 

• Na zadní straně zpáteční adresou odesílatele u fyzické osoby, názvem a sídlem firmy    
            u právnické osoby. 
 

5) Podmínky výběrového řízení: 
 

a) Správa provede kontrolu náležitostí doručených nabídek, a to: 
 

- dodržení předepsaného termínu pro podání nabídky,  
- označení obálek s nabídkami a jejich uzavření, 
- splnění požadované identifikace zájemců. 
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V případě administrativního pochybení při doložení identifikace zájemce může hodnotící komise 
chybějící dokument dožádat. 

b) Správa vyhodnotí doručené nabídky podle jediného kritéria, kterým je výše nabízené 
kupní ceny za měrnou jednotku majetku (MJ).  

c) Nabízená kupní cena musí být vyšší než minimální kupní cena bez DPH uvedená 
v příloze č. 1. V případě rovnosti nabízených kupních cen od více zájemců, rozhoduje 
datum a čas doručení jejich nabídky. 

d) Správa vybere nabídku s nejvyšší nabízenou kupní cenou a oznámí tuto skutečnost 
vybranému zájemci, ostatní účastníky, jejichž nabídky budou odmítnuty, Správa 
vyrozumí.     

e) Správa stanovuje pro prodej nepotřebných PZ obecnou zásadu platby předem. 
f) Správa si vyhrazuje právo odmítnout nabídky předložené po stanoveném termínu,      

tj. 15. května 2020 do 12:00 hodin.  
g) Správa si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.  
h) Správa si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.  
i) Správa si vyhrazuje právo odmítnout nabídku, která nesplňuje podmínky výběrového 

řízení. 
j) Správa vyřadí nabídky zájemce, který ke dni otevírání obálek nemá uhrazeny všechny 

závazky nebo pohledávky vůči Správě. 
k) Správa zpracuje návrh kupní smlouvy s vybraným zájemcem s uvedením povinnosti 

fyzicky převzít nepotřebné PZ v dohodnutém termínu, a to vždy až po zaplacení kupní 
ceny. 

l) Správa obdrží od vybraného zájemce přijatý návrh kupní smlouvy, který je zájemce               
povinen předat Správě do 14 dnů po obdržení písemného návrhu kupní smlouvy      
od Správy. 

m) Správa sjednává pro přechod vlastnictví v kupní smlouvě, uzavírané podle zákona     
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, výhradu vlastnictví. 

 

6) DPH 
 

Správa je podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Na základě této skutečnosti bude při prodeji k nabízené 
ceně připočtena platná sazba DPH. 
 

7) Kontaktní údaje 

Kontaktní osoba Správy ve věci nabídky majetku je odborný zaměstnanec Správy,                      
Ing. Jaroslav Hroděj, vedoucí obchodní manažer, tel. 244 095 331, mobil 724 141 093,        
e-mail: jhrodej@sshr.cz nebo obchod_oph@sshr.cz.  
 

Kontaktní osoba střediska Správy Opavan ve věci technických informací a prohlídky majetku     
je pan Leo Stiborský, vedoucí střediska, tel. 553 677 191, mobil 602 868 580, e-mail: 
lstiborsky@sshr.cz.  

 
                                          Ing. Miloslav Novák 

                                          ředitel Odboru příprav pro krizové stavy 
                                         podepsáno elektronicky 

 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Nabídka trvale nepotřebného majetku státu (1list) 
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SEZNAM TRVALE NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ čj. 03752/20-SSHR                            

ELEKTRICKÁ ROZVODNÁ A ŘÍDÍCÍ ZAŘÍZENÍ Požadované 
množství  

P.č SKP JKPOV Index Název materiálové položky MJ Množství za MJ celkem ks za MJ celkem 

1 31201090 358810240000 151 Relé nadproudové 14cm2,3000V,550A ED130023/I EM ks 3 22 66

2 31201090 358991200000 90 Odpojovač ODUG 3 EM ks 6 221 1 326

3 31301300 342210520000 112 Izolátor spirálový 25 kV oko - oko EM ks 240 6 1 440

PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ PRO RADIOKOMUNIKACE Požadované 
množství  

P.č SKP JKPOV Index Název materiálové položky MJ Množství za MJ celkem ks za MJ celkem 

1 32201100 383430000000 3 Radio releová trasa 4x2 Mbit/s MR 18 DR + ATaT spr 1 138 882 138 882

2 32201155 383481121418 1 Mikrovlnný filtr ks 8 1 502 12 016

3 32201155 383482121418 2 Konvertor napájení DC-DC ks 2 1 080 2 160

4 32201174 383460091018 18 Linka mobilní RADIOREL-VML 130 D duplex pár 2 33 769 67 538

5 32201174 383451091018 19 Linka mobilní RADIOREL-VML 130 D simplex pár 1 32 261 32 261

6 32201174 383451091018 20 Linka mobilní RADIOREL-VML 130 D simplex pár 3 32 261 96 783

7 32202091 383431121000 1 Převodník HDB 3/AMI ks 6 634 3 804

8 32202091 383472101020 11 Digitální demodulátor DM 34 ks 6 2 489 14 934

9 32202091 383471101019 12 Digitální modulátor DM 34 ks 6 2 637 15 822

10 32202091 383491111021 13 Multiplex ML 33 ks 2 3 236 6 472

11 32202091 383491111021 9 Multiplex ML 33 ks 4 3 236 12 944

12 33402000 334020000000 1 Vláknový optický kabel ks 9 2 020 18 180

13 33402000 334020000001 2 Zakončovací segment kabelu ks 2 265 530

Datum vyhotovení nabídky:

Zájemce - jméno a podpis (razítko):

 

Nabízená kupní cena 
(v Kč bez DPH)

Nabízená kupní cena (v Kč bez DPH) 

Příloha č. 1  (1 list)

Minimální peněžité plnění   
(v Kč bez DPH) 

Minimální peněžité plnění   
(v Kč bez DPH) 

Místo uložení:  Středisko SSHR Opavan
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