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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

(OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝB ROVÉHO ÍZENÍ) 
Zadavatel: M sto Hrádek nad Nisou, se sídlem: Horní nám stí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, 
IČO: 00262854, na základ  ustanovení § 18 odst. 3 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
ve ejných zakázek, ve zn ní pozd jších p edpisů (dále též „ZZVZ“) není povinen zadat tuto 
ve ejnou zakázku v zadávacím ízení, ale p i jejím zadávání je povinen dodržet zásady uvedené 
v ustanoveních § 6 ZZVZ, vyzývá dodavatele k podání nabídek na níže uvedenou a specifikovanou 
ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů 
se řídí zadávacími podmínkami, příslušnými ustanoveními Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 
Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.13, platnost od 15. 10. 2019, Metodického 
pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, vydání 1.13, platnost od 15. 
10. 2019 a Interního předpisu města Hrádek nad Nisou IP/1/2017 - Postupy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu (dále též „Směrnice“). 

a) Název zakázky a p edm t 

Rekonstrukce bývalé budovy celnice pro účely OCP v Hrádku nad Nisou 

 
Předmětem plnění jsou stavební práce cílené na snížení energetické náročnosti objektu bývalé celnice 
pro zřízení služebny Odboru cizinecké policie v Hrádku nad Nisou, ul. Žitavská 271 ležící na pozemku 
parc. č. 1591/1 v katastrálním území Hrádek nad Nisou [647390], obec Hrádek nad Nisou [564095]. 
Stavební práce spočívají v částečném zateplení objektu, výměně výplní otvorů, výměně zdroje tepla, 
vybudování otopné soustavy a osvětlení. Podrobně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen v 
přílohách č. 2 a 3 zadávací dokumentace. 
 
Zakázka je financována ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Operačního 
programu životního prostředí pro programové období 2014 - 2020 (dále jen „OPŽP“), Registrační číslo 
projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0015021. 

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 informace případně podá: Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky  
  Jméno: Ing. Martin Vydra 
  Telefon: +420 739 323 852 
  E-mail: zakazky@institut-vz.cz> 

c) Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek je do 25. 06. 2021 do 10:00 hod. Podrobněji uvedeno v zadávací 
dokumentaci včetně místa pro podání nabídek. 
d) Požadavky na spln ní 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 08. 06. 2021 VZMR/2021/016 

Zveřejněno pod č.j.: OIaSM-4113/2021-PAJ 

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

Josef Horinka
Digitálně podepsal Josef 

Horinka 
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