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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 
V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

 
Veřejná zakázka na DODÁVKU 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ): 

„Chrastava – zabezpečovací technika objektu  
v rámci projektu EU – CVA“ 

 
Zadavatel Město Chrastava na základě ustanovení §12, §18 odst. 3 a v souladu s § 6 ZVZ, 
  

VYZÝVÁ DODAVATELE K PODÁNÍ NABÍDEK  
 
výše uvedené veřejné zakázky zadané formou zadávacího řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu. 
 
Předmět 

Předmětem veřejné zakázky je provedení veškerých prací nutných k dodání a úplnému provedení zakázky: 
„Chrastava – zabezpečovací technika objektu v rámci projektu EU – CVA“, v rozsahu specifikovaném 
zadávací dokumentací. Tímto se rozumí zejména dodání elektrotechnického zabezpečovacího systému 
včetně jeho montáže v objektu Města Chrastavy, č.p. 407 v Turpišově ulici. Předpokládaný termín realizace je 
v době od 09/2008 až 08/2009. 
 
Poskytnutí zadávací dokumentace 

Podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy a bude 
připravena k předání u zadavatele v listinné podobě nejdéle do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti 
dodavatele (možno použít e-mail). Dále je možné využít i elektronickou podobu zadávací dokumentace 
uveřejněnou na výše uvedené internetové adrese. Úhrada za poskytnutí zadávací dokumentace činí 0,- Kč 
vč. DPH. Podrobnější informace podáme nejlépe telefonickým kontaktem na +420 482 363 863, paní Ing. 
Lenka Míšková (miskova@chrastava.cz, č. dveří 304) nebo paní Nikola Kubátová, DiS 
(kubatova@chrastava.cz, č. dveří 305). Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout nejpozději do 13.8. 
2008, 11:00 hodin v sídle zadavatele po předchozí domluvě u výše uvedených kontaktů. 
  
Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 15.8. 2008 v 11:00 hodin. Místem pro podání nabídek je sídlo 
zadavatele (budova radnice), nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, Sekretariát, č. dveří 201. Nabídky se 
podávají písemně poštovní službou nebo osobně ve lhůtě pro podání nabídek. 
 
Požadavky na splnění kvalifikace (prokázání schopností, odbornosti a zkušeností) : 

Jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a na výše uvedených internetových stránkách zadavatele. 
 
Údaje o hodnotících kritériích a ostatní informace: 

Jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. 
 
Místo a datum        Evidenční číslo veřejné zakázky 

V Chrastavě dne 01.08.2008      VZMR-2008-06/ORM 
 

……………………………………… 
                                                                                  Ing. Michael Canov, starosta 

podpis a razítko zadavatele 
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