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Nabídka na pronájem mobilního hracího povrchu Taraflex sport M Plus   

výběr nájemce obálkovou metodou 

 

Vážení házenkářští přátelé,  

ČSH nabízí klubům sdruženým v ČSH pronájem mobilního hracího povrchu Taraflex sport M Plus 

(specifikace níže). Pronájem povrchu je stanoven na dobu 4 let s tím, že po uplynutí této doby bude 

povrch bezplatně převeden do plného vlastnictví nájemce. 

Vzhledem k tomu, že už nyní máme několik zájemců o tento povrch a nechceme nikoho zvýhodňovat, 

rozhodli jsme se pronájem uskutečnit obálkovou metodou. Určená minimální výše pronájmu na období 

4 let činí 250.000 Kč. Vaše cenové nabídky můžete zasílat na základě níže uvedených pravidel.  

Níže uvádíme pravidla postupu při zasílání nabídek: 

 

1. Zadavatel 

Český svaz házené, z.s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 

 

2. Předmět obálkového výběru  

Nabídka na pronájem mobilního povrchu Taraflex sport M Plus na období od 1. 9. 2020 do         

31. 8. 2024 s následným bezplatným převodem na klub. 

 

3. Specifikace předmětu nájmu 

Mobilní hrací povrch Taraflex sport M Plus (2009) 

 

 

 

 

 

 

4. Účastníci obálkového výběru: 

Účastníkem obálkového výběru může být pouze klub s platným členstvím v ČSH a nesmí být 

dlužníkem vůči ČSH. 

 

5. Způsob podávání nabídek: 

a) Nabídky budou přijímány v termínu od 10. 8. 2020  do 24. 8.2020 

 role (ks)  m² 

barva 6445 Lagoon   27 27 ks x 1,5m x 20 m 810 

barva 6430 Blue 3 3 ks x 1,5 m x 24 m    108 

barva 6430 Blue 5 5 ks x 1,5 m x 20 m     150 

Celkem 1068 
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b) Nabídky budou doručeny poštovní službou nebo předány osobně v zalepených obálkách, na 

kterých bude výrazně uveden text „NEOTVÍRAT – NABÍDKA POVRCH“ na adresu Český svaz 

házené, z.s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4. Na obálkách musí být rovněž uveden název 

klubu a jméno zástupce klubu jež nabídku podává.  

c) Zájemce ve své nabídce uvede nabízenou cenu a formu platby (celá částka nebo forma ročních 

splátek). Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou a bude obsahovat nezaměnitelnou 

identifikaci předmětu nájmu (bod 2.) a nezaměnitelnou identifikaci zájemce (název, adresa, IČ 

klubu a jméno, emailová adresa, telefon statutárního zástupce). 

d) Na nabídky přijaté pro termínu nebude brán zřetel.  

e) ČSH si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměr, popřípadě od něj odstoupit. 

 

6. Podmínky výběru nájemce obálkovou metodou 

a) Rozhodujícím kritériem je výše ceny, kterou zájemce nabídne.  

b) Výchozí cena/Minimální výše nabídky předmětu pronájmu dle schválení Exekutivy ČSH činí 

250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za celou dobu pronájmu. 

c) Cena za pronájem může být placena: 

a. v plné výši  

b. ve 4 ročních splátkách (nabízená cena/4)   

 

7. Organizace výběru nájemce obálkovou metodou 

a) Průběh výběru zajišťuje sekretariát ČSH, vlastní průběh vyhodnocení nabídek dle zadaných 

kritérií, řídí tříčlenná komise jmenovaná generálním sekretářem ČSH. Komise je způsobilá 

obálkový výběr nájemce provést, pokud jsou přítomni všichni její členové.  

b) Po otevření obálek a přečtení všech nabídek a vyhodnocení, oznámí komise jméno budoucího 

nájemce. Údaje budou zapsány do protokolu o průběhu obálkového prodeje.  

c) Pokud dva nebo více zájemců učiní stejně velikou nabídku, rozhodne forma úhrady pronájmu 

uvedená v ods. 6.c). ČSH upřednostňuje úhradu nájemného v plné výši za celou dobu 

pronájmu.  

d) Pokud dva nebo více zájemců učiní stejně velikou nabídku včetně formy úhrady, je pouze mezi 

nimi proveden obálkový výběr. Zájemci učiní opakovanou nabídku, její výše musí být 

minimálně ve stejné výši jako nabídka původní. Tento postup se opakuje až do doby výběru 

jedné nejvyšší nabídky. Jako platná je považována poslední nabídka, která rozhodla o 

budoucím nájemci. 

e) V případě, že se někdo vzdá svého práva na uzavření nájemní smlouvy nebo odmítne podepsat 

příslušnou smlouvu od oznámení o právu na uzavření smlouvy, přechází právo na dalšího 

v pořadí.  

f) ČSH není došlými nabídkami vázán a vyhrazuje si právo odmítnout všechny nabídky bez udání 

důvodu. 

g) Datum ukončení podávání nabídek 24.08.2020.  

h) Den otevírání obálek: 27.08.2020 

 

8. Podmínky uzavření nájemní smlouvy  

a) Nájemní smlouva bude sepsána nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení vítěze obálkové 

metody. 
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b) ČSH si vyhrazuje právo odstoupit od nájemní smlouvy v případě, že ze strany nájemce nebude 

uhrazena celá cena za nájem předmětu pronájmu. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Pavlínu Hruškovou hruskova@chf.cz.  

 

 

Ing. Šárka Drozdová, v.r. 
Generální sekretář 


