
HOKEJOVÝ CLUB BBSS, z.s. 

Družba 1223 

Brumov-Bylnice 763 31 

IČO:40994961     

   

        V Brumově- Bylnici 24.9.2021 

          

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK –  

veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo zakázky  Č. j. 002/2021 

Název zakázky: Oprava technologie sněžné jámy a MAR chlazení 

Předmět zakázky  

Oprava sněžné jámy a měření a regulace chladícího zařízení za 

účelem uvedení do předchozího – provozuschopného stavu 

zimního stadionu v Brumově - Bylnici 

Datum vyhlášení 

zakázky: 

 

 24. 9. 2021 osloveni dodavatelé datovou schránkou a  

zveřejněním na stránkách klubu: www.hokejbrumov.cz 

 

Název zadavatele: HOKEJOVÝ CLUB BBSS, z.s.  

Sídlo zadavatele: Družba 1223, 763 31 Brumov-Bylnice  

Jméno, případně 

jména, a příjmení 

osoby oprávněné 

jednat jménem 

zadavatele, její telefon 

a e-mailová adresa: 

 Jaroslav Vaněk 

Prezident klubu 

tel. 608 983 335 

 e-mailová adresa: hcbbss@atlas.cz 

IČO zadavatele: 40994961, neplátce DPH 

mailto:hcbbss@atlas.cz
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Jméno, případně 

jména, a příjmení 

kontaktní osoby 

zadavatele ve věci 

zakázky, její telefon 

a e-mailová adresa: 

 Jaroslav Vaněk 

Prezident klubu 

tel. 608 983 335 

 e-mailová adresa: hcbbss@atlas.cz 

 

Do 4.10. 2021 do 12 hod. je možné se telefonicky přihlásit na 

prohlídku místa plnění, která bude dne 6.10. 2021 ve 12 hod. 

Lhůta pro podávání 

nabídek: Do 11.10.2021 do 12:00 hod. 

Místo pro podávání 

nabídek: 
Datová schránka -  mi57j5r 

Termín a místo 

otevírání nabídek: 
 Datová schránka dne 11.10.2021 ve 12.30 hod.  

 

Popis předmětu 

zakázky: 

- Oprava sněžné jámy 

- Oprava měření a regulace chladícího zařízení (MAR) 

- vše za účelem uvedení do předchozího – provozuschopného 

stavu zimního stadionu v Brumově – Bylnici.  

- Součástí ceny je i zajištění veškerých nezbytných stavebně-

inženýrsko technických průzkumů nutných pro řádné provedení a 

dokončení díla 

- záruka 24 měsíců 

Lhůta dodání / časový 

harmonogram plnění / 

doba trvání zakázky: 

Předpokládaný termín: 

Od 20. 10. 2021 do 30. 12. 2021  

Místo dodání / převzetí 

plnění: 

Zimní stadion, Družba 1223,763 31 Brumov-Bylnice 

GPS: 49°4'57.495"N, 18°1'17.357"E 

Hodnotící kritéria: 

 

Nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH 

Určení výsledného pořadí shodných nabídek: LOSEM 

 

Požadavky na 

prokázání kvalifikace 

dodavatele: 

 Výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů, v kopii 

 Doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list),          

v kopii 

mailto:hcbbss@atlas.cz
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Požadavek na uvedení 

kontaktní osoby 

účastníka: 

Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její 

telefon a e-mailovou adresu. 

Požadovaný jazyk 

nabídky: 
Jazyk český 

Další požadavky na 

zpracování nabídky: 

Obsah nabídky: 

 Výpis z obchodního rejstříku,ne starší 90 dnů, v kopii 

 Doklad o oprávnění k podnikání (např. živnostenský list),         

v kopii 

  

Jiné požadavky 

zadavatele na plnění 

veřejné zakázky: 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku malého 

rozsahu. 

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

c) Zadavatel si vyhradil právo změnit podmínky této veřejné 

zakázky malého rozsahu do konce lhůty podání nabídek. 

d) Zájemcům ani účastníkům nevzniká vůči zadavateli jakýkoliv 

nárok, např. na přidělení veřejné zakázky malého rozsahu, na 

podání námitek proti rozhodnutí zadavatele, apod. 

e) Účastník nemá právo na úhradu nákladů při účasti ve veřejné 

zakázce. 

f) Dbát pokynů zadavatele v oblasti BOZP a PO 

g) Dodavatel předá dílo předávacím protokolem po ověření 

provozních a funkčních zkoušek 

h) Dodavatel připraví návrh smlouvy před zahájením práce 

i) Oprava bude provedena za provozu zimního stadionu 

s minimálními dopady na jeho omezení 

j) Dodavatel zajistí pozáruční servis 

k) Účastník má právo písemně požádat zadavatele o poskytnutí 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečnou 

informaci může zadavatele poskytnout i bez předchozí žádosti. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku 

účastníka, odešle zadavatel současně všem zájemcům, které 

vyzval k podání nabídky, případně i jiným zájemcům, kteří jsou 

mu známi (např. požádali o zadávací podmínky). Zároveň 

uveřejní dodatečné informace stejným způsobem, jakým 

uveřejnil výzvu k podání nabídek. 

 

Zadávací řízení se řídí: 

§ 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

přičemž na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Za správnost 

vyhotovení: 

 Jaroslav Vaněk 

Prezident klubu 

 

Podpis zadavatele: 

 Jaroslav Vaněk 

Prezident klubu 

 

 

 


