
 

 

Výzva k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení 
ve smyslu ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci: 

„Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací 
místnosti a chodeb u hlavního vchodu“ 

 
 

a/ identifikační údaje veřejného zadavatele 
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Židenice 

se sídlem Brno-Židenice, Gajdošova 18-22, PSČ 615 00 
IČ: 00530697, 

zast. Taťánou Cikurasovou, starostkou a JUDr. Janou Peclovou, jednatelkou 
 

vyzývá k předložení nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu  
ust. § 53 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. na akci  

„Rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací místnosti a chodeb u 
hlavního vchodu“ 

 
 
b/ informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 
 
Předmětem zakázky je rekonstrukce šaten, sociálních zařízení, vrátnice, jednací místnosti a 
chodeb u hlavního vchodu TJ.Sokol Brno Židenice na ulici Gajdošova 1300/18, 615 00 Brno, 
stavba č.p. 1300, k.ú. Židenice.  
Práce je nutno provést v období od 25.6.2018 do 31.8.2018 
Zadavatel požaduje záruční dobu 5 let od předání díla.  
 
 
c/ zadávací dokumentace,  podmínky přístupu nebo poskytnutí zadávací dokumentace 
podle § 53 odst. 3 
 
Zadávací dokumentace obsahující projektovou dokumentaci a výpis položek a výměr bude 
předána zájemcům na základě jejich požadavku. Výpis položek a výměr  je po celou dobu 
trvání výzvy zveřejněn na webu zadavatele a ve vitríně TJ na ul. Gajdošova 18. 
Zájemci mají možnost přístupu do instalačních prostor pro vlastní zaměření v termínu 
1.3.2018 v 9:00hod., nebo po domluvě na tel. čísle 548538271, nebo na e-mailové adrese 
sokolzidenice@volny.cz. 
 
 
d/ lhůta a místo pro podání nabídky 
nejpozději do 16.3.2018, doporučeně poštou nebo osobně /po tel. domluvě na tel. čísle 
548538271, nebo na e-mailové adrese sokolzidenice@volny.cz  do sídla zadavatele 
 
e/ Kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání: 
 
- splnění podmínek základní kvalifikace dle ust. § 74 zák. 134/2016 Sb. - předložení 
čestného prohlášení   
- splnění podmínek profesní kvalifikace dle ust. § 77 zák. 134/2016 Sb. - předložení  kopie 
výpisu z OR nebo živnostenských listů, ze kterých vyplývá příslušný  předmět podnikání  
/originál ne starší jak 90 dnů bude poskytnut zadavateli k nahlédnutí/ 
- předložení kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu  
  způsobenou dodavatelem třetí osobě / originál bude poskytnut zadavateli k nahlédnutí/ 

mailto:sokolzidenice@volny.cz


 

 

 
 
 
f/ Rozpočet a specifikace ceny bez  DPH a s DPH 
 
Zadavatel požaduje podrobný rozpočet cen za materiál a práci bez DPH a s DPH. 
 
g/ předložení návrhu smlouvy o dílo 
 
Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy o dílo. 
 
 
h/ kriteria pro hodnocení nabídek 
 
nejnižší nabídková cena 
 
i/  Výhrada zadavatele dle ust. § 53 odst. 5 zák. 134/2016 Sb. 
Zadavatel si vyhrazuje právo oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo 
oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na svém profilu. V takovém případě se oznámení 
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. 
 
 
j/ Zrušení zakázky bez udání důvodu 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání této zakázky kdykoliv bez udání důvodu zrušit. 
 
 
 
V Brně dne 12.2.2018 

 
 
 
 

Taťána Cikurasová a    JUDr. Jana Peclová 
starostka  jednatelka 

TJ Sokol Brno-Židenice 
Gajdošova 18/22 

615 00 Brno 
IČ 0053697 

 


