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Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu
„Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem“
Zadavatel, Město Roudnice nad Labem, se na Vás tímto obrací jako na dodavatele s výzvou k podání
nabídky a prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu týkající se
odstranění stavby – východní části pivovaru na p. č. 4 a 5/1 v Roudnici nad Labem , zadávanou postupem

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, (dále jen
„zákon"), v souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č. 8/2017 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Zadavatel
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ:
00264334
DIČ:
CZ00264334
Zastoupené:
Ing. Františkem Padělkem, starostou
Ve věcech veřejné zakázky je oprávněn jednat: Bc. Tomáš Grunt, vedoucí OSPŘ
E-mail:
tgrunt@roudnicenl.cz
Telefon:
416 850 128

Druh, název zakázky
Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na stavební práce
Název veřejné zakázky: „Odstranění stavby - Východní část pivovaru na p. č. 4 a 5/1 v Roudnici nad
Labem“
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Předmět a místo plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stavby – východní části pivovaru na p. č. 4 a 5/1 v Roudnici
nad Labem.
Podrobná specifikace předmětu plnění a podmínky účasti ve výběrovém řízení jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.

Lhůty
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek:

5. 10. 2021
20. 10. 2021 v 10:00 hodin

Předpokládaná hodnota zakázky

3.300.000,- Kč bez DPH

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace včetně příloh, PD a výkazů výměr je dostupná na internetových stránkách
zadavatele Aktuálně vypsaná ostatní výběrová řízení- Město Roudnice nad Labem (roudnicenl.cz) a
na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00264334.

Podání nabídek a místo pro podání nabídek
Nabídka bude podána v českém jazyce v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídka bude
doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, adresou uchazeče a nápisem
„NEOTVÍRAT“ - podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.

Místo pro podání nabídky
Město Roudnice nad Labem, podatelna městského úřadu, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad
Labem.
Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně.

V Roudnici nad Labem

Bc. Tomáš Grunt
vedoucí OSPŘ
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