Tělovýchovná jednota Pankrác, spolek
Lomnického 1071/1, 140 00 Praha 4, IČ: 00539104, DIČ: CZ00539104
zapsáno 1.1.2014 u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 150
V Praze 3.5.2018

Vyhlášení výběrového řízení na realizaci zakázky:
Rekonstrukce šaten v objektu sportovní haly Tělovýchovné jednoty Pankrác
Zadavatel Tělovýchovná jednota Pankrác, spolek (IČ: 0039104) vyhlašuje výběrové řízení na realizaci
zakázky „Rekonstrukce šaten v objektu sportovní haly Tělovýchovné jednoty Pankrác“. Výběrové
řízení se vyhlašuje jako zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Pro zadávání této konkrétní zakázky platí, že zadavatel ji není
povinen zadat v zadávacím řízení, je však povinen dodržet zásady podle § 6 ZZVZ, tj.:
(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a
přiměřenosti.
(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu
diskriminace.
Podklady pro realizaci jsou zveřejněny na profilu zadavatele na

https://tjpankrac.profilzadavatele.cz/ nebo https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Telovychovnajednota-Pankrac--spolek_6088/.

Zároveň budou všem uchazečům poskytnuty v elektronické i tištěné formě jako podrobný výkaz
výměr se „slepými“ dílčími položkovými rozpočty.
Osobní prohlídku si potenciální dodavatelé mohou domluvit na tel. č. 604 852 483 – Petr Stejskal,
tajemník TJ Pankrác.
Doba a místo realizace zakázky:
1. července – 24. srpna 2018, sportovní hala Tělovýchovné
jednoty Pankrác – Lomnického 1071/1, 140 00 Praha 4.
Hlavními kritérii pro výběr dodavatele jsou:
a) Cena
b) Splnění termínu
c) Platební podmínky, záruka, penále, reference
Podmínky zadavatele na obsah nabídek: Zadavatel požaduje, aby předložené nabídky vedle
položkového rozpočtu také obsahovaly:
1)
Dodržet položkový rozpočet včetně navržených materiálů a komponentů dle
dokumentace, tj. nevytvářet vlastní formát, ale vyplnit poskytnuté podklady.
2)
Návrh smlouvy obsahující cenu, termín realizace, platební podmínky, záruku, penále
za nedodržení termínu.
3)
Kopie výpisu z obchodního rejstříku dokládající oprávnění dodavatele k provádění
poptávaných služeb, případně čestné prohlášení.
4)
Reference – alespoň tři doložené předchozí úspěšné realizace obdobných staveb
v minimálně stejném nebo vyšším rozsahu plnění. K referencím žádáme dodat i
kontakty na předchozí zadavatele.
Kompletní nabídky v českém jazyce obsahující výše popsané podmínky zadavatele a přesný
položkový rozpočet je nezbytné doručit v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení –
NEOTVÍRAT!“ na adresu Tělovýchovná jednota Pankrác, spolek – Lomnického 1071/1, 140 00
Praha 4 nejpozději v úterý 31.5.2018 do 17:30. K veřejnému rozlepení obálek dojde na řádné
schůzi VV Tělovýchovné jednoty Pankrác, spolek rovněž v úterý 31.5.2018 v 18:00. Výběr
dodavatele provede hodnotící komise tvořená výkonným výborem Tělovýchovné jednoty Pankrác. O
výsledku budou účastníci výběrového řízení informováni nejpozději do úterý 5.6.2018.
Pokud vítěz výběrového řízení neuzavře se zadavatelem smlouvu na realizaci předmětu zakázky
nejpozději do 12.6.2018, obrátí se zadavatel na dalšího zájemce v pořadí dle výsledku výběrového
řízení. Zadavatel si současně vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, nebo nevybrat žádného
z uchazečů.
…………………………………..
Jan Petr, předseda Tělovýchovné jednoty Pankrác, spolek

