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Č. j.: SFZP 061351/2019    

Datum:   30. 5. 2019    

 

PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ - NEPOTŘEBNÝ MAJETEK   

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ  
dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle vyhlášky č. 62/2001 sb., o hospodaření organizačních 

složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).  

 

Název výběrového řízení: 

Nepotřebný majetek - 1/2019 

Identifikační údaje prodávajícího: 

Název: Státní fond životního prostředí České republiky (dále „SFŽP ČR“ nebo 

„prodávající“) 

IČO: 00020729 

Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč 

Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR 

Kontaktní údaje pro účely výběrového řízení: 

Kontaktní osoba:  Petr Neoveský  

Telefon: +420 267 994 144 

E-mail: petr.neovesky@sfzp.cz 

Web: https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku 

 

SFŽP ČR je organizace příslušná hospodařit s níže uvedeným majetkem státu. Tento majetek státu se ve 

smyslu § 14 odst. 7 zákona stal trvale nepotřebným.  

SFŽP ČR pak v souladu s § 19c odst. 3, resp. 22 zákona a příslušnými ustanoveními vyhlášky tímto nabízí 

ke koupi zájemcům z řad právnických a fyzických osob dále uvedený movitý majetek. 

 



Nepotřebný majetek 1/2019 – zadávací dokumentace 

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729 

www.sfzp.cz, www.opzp.cz, www.novazelenausporam.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500 2/4 

1 NABÍZENÝ MAJETEK 

Nabízeným majetkem jsou movité věci: 

Pozn.: níže uvedený majetek může vzhledem ke stáří a opotřebení vykazovat drobné dílčí závady (viz 

poznámky níže a poznámky uvedené u každé takové položky v příslušné příloze). 

a) 1x fotoaparát zn. Canon PowerShot A800, minimální nabídková cena 100,- Kč 

1x fotoaparát zn. SONY CyberShot DSC–w810, minimální nabídková cena 300,- Kč 

Pozn.: Oba fotoaparáty jsou nefunkční, resp. provozně nespolehlivé (rozmazané snímky, 

nefunkční blesk, rychlé vybíjení akumulátorů apod.). 

Tento majetek je uveden v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci a uveřejněný na stránce 

https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/.  

 

Pozn.: Fotoaparáty jsou nespolehlivé (vybíjí se baterie, vykazují náhodné chyby apod.). 

Tento majetek je uveden v příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci a uveřejněný na stránce 

https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/.  

6x fotoaparát zn. OLYMPUS C-350 ZOOM, minimální nabídková cena 100,- Kč/kus 

Pozn.: Fotoaparáty jsou nespolehlivé (vykazují náhodné chyby apod.). 

Tento majetek je uveden v příloze č. 3 k této zadávací dokumentaci a uveřejněný na stránce 

https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/.  

c) 5 x karta do fotoaparátů různých značek, minimální nabídková cena 50,- Kč/kus 

3x držák na PC závěsný – popruh OYO129, minimální nabídková cena 200,- Kč/kus 

Tento majetek je uveden v příloze č. 4 k této zadávací dokumentaci a uveřejněný na stránce 

https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/.  

d) 5x vysavač zn. PROFI a ROVENTA, minimální nabídková cena 200,- Kč/kus 

1x čistič koberců zn. PUZZI 200, minimální nabídková cena 1000,- Kč/kus 

Pozn.: Čistič koberců a vysavače mají omezenou funkčnost z důvodu nekompletnosti  

a nespolehlivosti. 

Tento majetek je uveden v příloze č. 5 k této zadávací dokumentaci a uveřejněný na stránce 

https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/.  

2 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

2.1 Nabídka zájemce o koupi majetku musí být ve lhůtě podle čl. 4.1 této zadávací dokumentace 

doručena prodávajícímu v listinné podobě dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací 

dokumentace.  

V nabídce doplní zájemce všechny požadované identifikační údaje, požadované položky 

s uvedením počtu kusů a nabídkovou cenu za nabízený majetek (za každou jednotlivou položku 

a cenu celkovou).  

Nabídky doručené po uvedené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny. 

https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/
https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/
https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/
https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/
https://www.sfzp.cz/sekce/232/nabidka-nepotrebneho-majetku/
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2.2 Nabídku je zájemce povinen doručit v uzavřené obálce opatřené jeho jménem, výrazným nápisem 

„NEOTEVÍRAT“ a názvem výběrového řízení „Nepotřebný majetek 1/2019“. 

2.3 Pořadí nabídek zájemců bude u jednotlivých položek stanoveno podle výše nabídkových cen. 

2.4 Jako nejvhodnější nabídka bude prodávajícím u každé příslušné položky vybrána nabídka 

s nejvyšší nabídkovou cenou. Minimální nabídková cena je uvedena u každé nabízené položky 

v bodě 1.1 této zadávací dokumentace. Nabídky, jež budou obsahovat nižší nabídkovou cenu, 

budou z výběrového řízení vyřazeny. 

2.5 V případě stejné nabídkové ceny za nabízený kus majetku (stejné inventární číslo) bude zájemci, 

který doručil svoji nabídku později, nabídnut stejný typ majetku s jiným inventárním číslem;  

v případě, že poptávka převýší nabídku u stejného inventárního čísla nabízeného majetku, může 

být zájemci, který nabídl za majetek nižší cenu, nabídnut stejný typ majetku s jiným inventárním 

číslem.  

2.6 Nabídková cena uvedená v nabídce je konečná a závazná. 

2.7 Prodávající si vyhrazuje právo i bez udání důvodu toto výběrové řízení zrušit, a to až do okamžiku 

uzavření kupní smlouvy. 

2.8 Prodávající nebude zájemcům hradit jakékoliv náklady spojené s jejich účastí v tomto výběrovém 

řízení. 

3 PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1 Návrh kupní smlouvy s výzvou k jeho přijetí bude doručen zájemci, jehož nabídka byla ve 

výběrovém řízení vybrána jako nevhodnější, do 15 pracovních dnů po otevření obálek  

s nabídkami. V návrhu kupní smlouvy není vybraný zájemce oprávněn provádět změny týkající se 

předmětu kupní smlouvy a kupní ceny, jež bude odpovídat cenové nabídce vybraného zájemce. 

K ostatním ujednáním návrhu kupní smlouvy je vybraný zájemce oprávněn vznést připomínky či 

návrhy na jejich změnu. 

3.2 Nedoručí-li vybraný zájemce podepsaný návrh kupní smlouvy nebo návrh kupní smlouvy 

doplněný o připomínky či návrhy na změnu smluvních ujednání prodávajícímu ve lhůtě 10 

pracovních dní od jeho doručení vybranému zájemci, bude toto jednání považováno za nezájem 

uzavřít kupní smlouvu a jako nejvhodnější nabídka bude následně vybrána nabídka zájemce, která 

se ve výběrovém řízení umístila jako další v pořadí. 

3.3 Doručí-li vybraný zájemce návrh kupní smlouvy doplněný o připomínky či návrhy na změnu 

smluvních ujednání, odešle prodávající vybranému zájemci přepracovaný návrh kupní smlouvy, 

popř. zašle vybranému zájemci vyrozumění, v němž uvede důvody, pro které připomínky či návrhy 

na změnu smluvních ujednání neakceptuje. Nedoručí-li vybraný zájemce podepsaný návrh kupní 

smlouvy, popř. prodávajícím přepracovaný návrh kupní smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů ode 

dne jeho doručení vybranému zájemci, bude toto jednání považováno za nezájem uzavřít kupní 

smlouvu a jako nejvhodnější nabídka bude následně vybrána nabídka zájemce, která se ve 

výběrovém řízení umístila jako další v pořadí. 
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4 PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

4.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 6. 2019 v 11:00 hod. Nabídky je možné podávat 

poštou nebo osobně do podatelny v budově centrálního pracoviště SFŽP ČR na adrese 

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, 4. patro, číslo dveří 5.28, a to v úředních hodinách 

podatelny (viz https://www.sfzp.cz/sekce/40/kontakty/). 

4.2 Otevírání obálek se uskuteční dne 27. 6. 2019 v 11:05 hod. v budově centrálního pracoviště 

SFŽP ČR na adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč (případní zájemci se shromáždí 

u recepce ve 4. patře). Otevírání obálek je veřejné a mohou se jej účastnit výhradně zájemci 

(v případě právnických osob výhradně osoba oprávněná jednat jménem či za zájemce), kteří 

podali nabídku, popř. jejich zástupci. Bude-li se otevírání obálek účastnit zástupce zájemce, je 

povinen prokázat se plnou mocí vystavenou zájemcem a v případě právnických osob osobou 

oprávněnou jednat jménem či za zájemce. 

 

 ..........................................................................................  

Ing. Petr Valdman  

ředitel SFŽP ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Vzor nabídky (krycí list nabídky) 

Příloha č. 2 až 5  - Seznamy nabízeného majetku 

https://www.sfzp.cz/sekce/40/kontakty/

