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T J  SOKOL  BOHUŇOVICE, z.s. 

Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice 

 

Oznámení o zahájení veřejné zakázky 
 
Zadavatel veřejné zakázky: 

TJ Sokol Bohuňovice, z.s. 

Sídlo: Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice 

IČ: 49593269 

statutární zástupce: Ing. Václav Fryčák, předseda TJ 

 

tímto oznamuje, že dne 23. 7. 2016 bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu  na 

stavební práce s názvem: 

 

„Rekonstrukce sokolovny v Bohuňovicích“ 

 

Podle § 12, odstavce 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) se jedná o 

zakázku malého rozsahu, která je vyhlášena v souladu s § 6 zákona. 

 

V zadávacím řízení této veřejné zakázky se v souladu s odst. 5 § 18 zákona 137/2006 Sb. nepostupuje podle 

tohoto zákona. 

 
Stručný popis stavby : 
(vychází z projektové dokumentace a ostatních dokladů zadávací dokumentace)   

Realizace rekonstrukce objektu – provedení stavebních úprav objektu sokolovny (svislé a vodorovné konstruke, úpravy 

povrchů, vnitřní výplně stavebních otvorů, technické instalace,  přípojky ZTI  

 

Termín realizace : 

Předpokládané zahájení:        15.09.2016 

Předpokládané ukončení:     a) Stavební práce v rozsahu poskytnuté dotace                              nejpozději do  31.12. 2016 

            b) Stavební práce v rozsahu spolufin. díla  mimo dotaci               nejpozději do  15.02. 2017 

Kontaktní  osoba  zadavatele :  Ing. arch. Pavel Fryčák, tel. 605916019,  e- mail: pavel.frycak@seznam.cz 

 

Termín  pro  podání  nabídky   :  do  2.8. 2016   do  17:00 hod 

 

Místo a způsob podání nabídky : Uchazeč zašle poštou na adresu zadavatele (Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice) 

nebo předloží nabídku na adrese Sportklub, Pod Lipami 653, 783 14 Bohuňovice   v českém jazyce v uzavřené obálce v 

jednom tištěném vyhotovení a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči CD/DVD ve formátu doc. nebo xls. Každé 

doručené nabídce bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum a čas doručení. 

 

Základní hodnotící kriterium :    ekonomická výhodnost nabídky 

 

Termín otevírání obálek :  8.2.2016  v   18:00 hod   na adrese -  Sportklub, Pod Lipami 653, Bohuňovice               

      (neveřejné) 

Zadávací dokumentaci včetně veškerých příloh je možné v elektronické podobě obdržet u kontaktní osoby zadavatele. 

 

 

 

V Bohuňovicích dne 22.7.2016 

               Ing. arch. Pavel Fryčák, v.r. 

        člen Výboru  TJ Sokol Bohuňovice,z.s. 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 3.000. 000 Kč 

Místo provedení zakázky : Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení 

                                                       je stávající objekt sokolovny  –  Loděnická 298, 783 14 Bohuňovice 
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