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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky, v souladu s §12 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

Postup při zadávání této zakázky se dále řídí pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Regionálního 
operačního programu Jihovýchod a Závaznými postupy pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona.  

 

 

V Brně dne 11. 09. 2015 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Sokolské volnočasové sportovní centrum - dodávka sportovního vybavení  

Vážení,  

níže uvedený zadavatel Vám tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Sokolské volnočasové sportovní centrum - dodávka sportovního vybavení “ (dále 
jen „veřejná zakázka“) a vyzvat Vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.  
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží, ani veřejným 
příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 

 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE  

Název: Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice 

Sídlo: 614 00 Brno, Obřanská 13 

Právní forma: Pobočný spolek  

IČO: 13691694  

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  

Bohuslav Němec- starosta TJ, Jiří Musil – jednatel TJ 

Kontaktní osoba: Jiří Musil 

Tel.: 724237886 

url: http://www.majlont.cz 

Profil zadavatele: http://profilzadavatele.majlont.cz 

Email: j_musil@volny.cz  

 

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předmět plnění veřejné zakázky  
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Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení Sokolského volnočasového 
sportovního centra.  

Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v zadávací dokumentaci, příloze č. 4 výkaz výměr 
„Sokolské volnočasové sportovní centrum - dodávka sportovního vybavení“ a příloze č. 2. 
standardy sportovního vybavení. 

Součástí plnění je doprava dodávky do místa plnění a instalace dodávky v tomto místě.  

Standardy sportovního vy bavení (příloha č. 2 zadávací dokumentace) obsahuje minimální 
požadavky na předmět plnění. Uchazeč je povinen ve své nabídce nabídnout takové plnění, které 
splňuje požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2. Uchazeč může nabídnout plnění pro 
zadavatele výhodnější. 

 

 

Klasifikace předmětu zakázky:  

Předmět veřejné zakázky - dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovené právním 
předpisem Evropských společenství, dle aktuální klasifikace CPV (Common Procurement 
Vocabulary):  

Kód CPV Název  

37400000-2 - Sportovní zboží a potřeby  

37482000-0 - Sportovní informační tabule

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 515 000,- Kč bez DPH  

Zadávací dokumentace:  

Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně, na webové stránce řídícího orgánu – 

jihovychod.cz. a přímým dálkovým přístupem v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese:  

http://profilzadavatele.majlont.cz 

Kvalifikace:  

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.  

3. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

Lhůta pro podání nabídek: 29. 09. 2015 v 13.30 hod.  

Místo pro podání nabídek: Nabídky mohou být v této lhůtě podány v listinné podobě 
prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím 
držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu nebo osobním podáním na 
TECHNOFIBER, s.r.o., Jiří Musil na adrese: Šámalova 60a, Brno, PSČ 61500 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.  

 

4. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč, včetně 
DPH.  

Způsob hodnocení nabídek je specifikován v zadávací dokumentaci.  

S pozdravem  

Jiří Musil, jednatel TJ 
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