
NÁVRH ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Zadavatel: Sport Česká Lípa, příspěvková organizace 

Číslo veřejné zakázky (dále jen VZ) 1/2022 

Druh zadávacího řízení II. kategorie VZMR 

Název VZ 

Generální servis pístových kompresorů MYCOM N6L 

Předmět VZ  

Generální servis pístových kompresorů-2 ks, s výměnou sady dílů, která je předepsaná výrobcem po 
32.000 motohodin  

Zdůvodnění zadání  
Dle podmínek výrobce je vždy po najetí 32.000 motohodin předepsán generální servis pístových 
chladících kompresorů MYCOM typ N6L, které jsou využívány k provozu ledové plochy v Sportareál 
Česká Lípa, Barvířská 2690. Stav kompresorů k 29. 3. 2022-K1 více než 40.000 motohodin, K2- 42.000 

motohodin. Dle současného technického stavu je generální revize více než nutná.  
Předpokládaná hodnota VZ  

690 000 Kč bez DPH, 834 900 Kč s DPH  

Informace o souladu zadání se schváleným rozpočtem:  

Navrhovaná zakázka bude hrazena částečně z položky 5171- opravy a udržování a částečně z rezervního 
fondu 2022.  

Návrh kvalifikačních a dalších požadavků zadavatele:  
1) doklady o oprávnění k podnikání v předmětu VZ - např. výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona   

2) výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj účastník zapsán 

3) čestné prohlášení, že účastník nemá splatné závazky vůči zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou 
pojištěni zaměstnanci, nemá splatné závazky na sociálním pojištění, nemá daňové nedoplatky 

vůči finančnímu úřadu; 
Další požadavky: 

       4)  seznam obdobných zakázek: požadovaný počet - 3 reference v období posledních 3 let na 
obdobná plnění,  
       5) přesná specifikace konkrétního nabízeného výrobku: popis a parametry produktu, vč. podmínek 
užívání, 
       6) výše požadované jistoty za nabídku: bude upřesněno v zadávací dokumentaci 
 

Návrh délky soutěžní lhůty (tj. lhůta, v níž mají účastníci podat nabídku) 
Lhůta podání nabídek od vyvěšení je 7 dní. 
 

Návrh hodnotících kritérií včetně metody hodnocení nabídek   
Jednokriteriální – nabídková cena včetně DPH. 
 

Návrh hodnoticí komise 

1) Ing. Jaroslav Češka, náhradník Jana Kobosilová 

2) Lucie Tomanová, náhradník Marek Dzierža 

3) Bc. Michal Prokop, náhradník Ing. Jaroslav Turnhöfer 
 

Návrh základních smluvních podmínek:  

a) Doba realizace: nejdříve od 1. 7. 2022, nejpozději do 22. 7. 2022 (bude upřesněno v zadávací 
dokumentaci) 

       b) Sankční opatření: bude upřesněno v zadávací dokumentaci 

Návrh okruhu dodavatelů, kteří budou vyzváni k předložení nabídky: 
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1) BRNOFROST- macala@brnofrost.cz, +420 602 708 862,  

2) ENERGO CHOCEŇ – marek.novotny@energochocen.cz, +420 602 145 225,  

3) PEMA KOMPRESORY, info@kompresorypema.cz, +420 603 118 047, 

4) ŠVEC KOMPRESORY A CHLAZENÍ, prodej@kompresory-chlazeni.cz, +420 602 947 660, 

5) REFRI SYSTÉMY, refri@refri.cz, +421 722 986 896 

 

Další informace 

 

 

V České Lípě dne: 29. 3. 2022  

 

Podpis navrhovatele:  

 

 

Schváleno vedením města dne:  

 

 

 

 

……………………………………                        …………………………………..                        ………………………………… 

       starostka města        I. místostarosta            II. místostarosta 

 

 

Ing. Jaroslav 

Češka

Digitálně podepsal Ing. 

Jaroslav Češka 

Datum: 2022.04.11 13:27:09 
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