
  

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
(OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ) 

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854, se sídlem: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek 
nad Nisou, v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) není povinen zadat veřejnou zakázku 
v zadávacím řízení, ale při jejímž zadávání je povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ, vyzývá 
dodavatele k podání nabídek na níže uvedenou a specifikovanou veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce. Další postupy tohoto výběrového řízení nejsou stanovené zákonem 
a případné odkazy na zákon či určitá zákonná ustanovení v tomto dokumentu jsou použita pouze 
analogicky. Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů se řídí těmito zadávacími podmínkami, 
Směrnicí Města Hrádek nad Nisou pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění změny 
č.1 schválené Radou města dne 04.03.2020 usnesením č. 8/144/RM/20. 
a) Název zakázky a předmět 

„Bytový dům Azyl, Hrádek nad Nisou (Gen. Svobody 67) - fasáda“ 
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava fasády budovy (a souvisejících stavebních úprav) dle 
požadavků vlastníka (Město Hrádek nad Nisou) a dle požadavků NPÚ (jedná se o zapsanou kulturní 
památku). Dále budou provedeny sanační opatření z důvodu vzlínající vlhkosti, obnova kamenných 
prvků fasády, restaurátorské práce v rámci obnovy stávajícího erbu a osazení nových venkovní 
parapetů. 
Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, pod 
rejstříkovým číslem 19336/5-4306. 
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: Nikola Vondráčková 

referent OIaSM 
  Telefon: +420 482 411 462 
  E-mail: vondrackova@muhradek.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 a ČT od 8:00 do 15:00 hodin a PA od 8:00 do 14:00 hodin. 
c) Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek je do 30.1.2023, 10:00 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 veřejné zakázky u zadavatele 
V Hrádku nad Nisou dne 13.01.2023 VZMR/2023/001 
Zveřejněno pod č.j.: OIaSM-298/2023-VON 

…………………………………… 
Mgr. Josef Horinka, starosta 

podpis a razítko zadavatel
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