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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

(OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ÍZENÍ) 
Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou, se sídlem: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, 
IČO: 00262854, na základě ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále též „ZZVZ“) vyzývá dodavatele k podání nabídek na níže 
uvedenou a specifikovanou ve ejnou zakázku na stavební práce. Práva a povinnosti zadavatele a 
dodavatelů se řídí těmito zadávacími podmínkami, ZZVZ, Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce 
Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.13, platnost od 15. 10. 2019 a Interním 
předpisem města Hrádek nad Nisou IP/1/2017 - Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. 

a) Název zakázky a p edmět 

Komunitní centrum SENÍK, Hrádek nad Nisou 

P edmětem plnění této ve ejné zakázky je výstavba nové budovy komunitního centra. Komunitní 
centrum je jednopodlažní objekt. Konstrukčně je budova řešena jako zděná stavba, která bude 
vystavěna převážně na stávajících základech. V rámci přípravy bude zdemolován současný objekt od 
úrovně základů výše. Stropní konstrukce budou na nižší části objektu tvořeny stropními dutinovými 
panely a na vyšší části objektu dřevěným krovem. Fasáda objektu bude na nižší části tvořena KZS se 
strukturální omítkou pastelové barvy, na vyšší části bude dřevěný fasádní obklad z modřínových prken. 
Příčky jsou navrženy jako vyzdívky z pórobetonových tvárnic doplněné na toaletách o instalační SDK 
předstěny. Střecha bude plochá zelená - extenzivní. Výplně otvorů a prosklené stěny budou provedeny 
jako hliníkové, tmavě šedé. Domovní rozvod plynu navazuje na stávající Hlavní uzávěr plynu. Součástí 
plnění je dále vybudování nového oplocení a výměna stávajícího, a vybudování zpevněné plochy. V 
rámci sadových úprav budou vysazeny především křoviny a popínavé rostliny podél plotu.  

Veřejná zakázka má být spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního 
programu, 7. výzva MAS Podještědí – IROP - Sociální služby a komunitní centra, název projektu: 
Komunitní centrum SENÍK, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013008. Podrobnější specifikace a podmínky 
pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

b) Poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je poskytována v elektronické podobě a její úplné znění je uveřejněno na profilu 
zadavatele – přímý link: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854 

Další a podrobnější informace podá osoba: Osoba zadavatele (podá základní informace) 
  Jméno: Mgr. Roman Novotný 
  Telefon: +420 776 031 697 
  E-mail: verejne-zakazky@email.cz 

a to nejlépe telefonickým nebo e-mailovým kontaktem v pracovních dnech PO a ST v době od 08:00 do 
17:00 hod., UT, ČT a PA od 8:00 do 14:00 hodin. 

c) Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek je do 30. 03. 2020 do 10:30 hod. Podrobněji uvedeno v zadávací 
dokumentaci včetně místa pro podání nabídek. 
d) Požadavky na splnění kvalifikace: 
Podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci. 
e) Údaje o hodnotících kritériích: 
Podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci. 
f) Místo a datum     g) Evidenční číslo ve ejné zakázky u zadavatele 

V Hrádku nad Nisou dne 06. 03. 2020 ZP /2020/005 

Zveřejněno pod č.j.: OIaSM-1899/2020-JIS 

…………………………………… 
Mgr. Josef Horinka, starosta 
podpis a razítko zadavatele 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854



