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Věc :   

Zakázka na stavební práce „Krásné Údolí, Kulturní dům – III. etapa – opravy 
vstupního prostranství + vnější omítky“ – výzva 

 

 

 

 Město Krásné Údolí oznamuje svůj úmysl zadat zakázku na stavební práce “Krásné Údolí, 

Kulturní dům – III. etapa – opravy vstupního prostranství + vnější omítky“ zadávanou v souladu s 

kapitolou II. Vnitřní směrnice č. 2/2019 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu účinné od 1.1.2020.  
 

 Předmět plnění: Předmětem připravované stavby - zakázky v rámci tohoto řízení je uzavření 

smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. 
 

Termín zahájení stavby:     od 01. 04. 2023, Termín dokončení staveb:     max. do 31. 08. 2023.  
 

Způsob zpracování nabídky: Celková nabídka bude přehledně naceněná dle zadání, kdy se bude skládat 

ze dvou samostatných rozpočtů akce. Zadavatel upozorňuje, že je vhodná i prohlídka stavby na místě 

s ohledem na posouzení daného stavu objektu, kdy není na akci zpracována projektová dokumentace. 

Nabídka dále bude obsahovat potvrzenou přílohu č. 1 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií. 

Město si vyhrazuje právo od uskutečnění akce kdykoliv před podpisem smlouvy ustoupit. 
  

Technické podmínky: Stavba bude prováděna dle platných ČSN norem a souvisejících předpisů.  
   

 Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek - na základě nejnižší souhrnné nabídkové ceny vč. DPH. 
 

 Místo podání nabídek: Písemné nabídky doručte doporučenou poštou, popř. osobně, v samostatné 

obálce opatřené na přelepu razítkem uchazeče a označenou: „Krásné Údolí, Kulturní dům – III. etapa – 

opravy vstupního prostranství + vnější omítky - soutěž - NEOTVÍRAT“  na adresu zadavatele Město 

Krásné  Údolí, Krásné Údolí č.p. 77,  364 01 Toužim.  
 

Ukončení příjmu nabídek je 15.02.2023 do 09:00 hodin - poté dojde i k otevírání obálek.   
 

 Bližší informace a možnost prohlídky obdržíte u starosty města – Martin Frank, 724 180 369, 

starosta@krasneudoli.cz, Krásné Údolí 77, 364 01 Toužim.  
 

 Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, 

mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje 

uchazeče požadovat dodatečnou náhradu nákladů nebo zvýšení ceny. 

 

 

          Ing. Martin Frank 
                starosta města 
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