
 
 

Město Český Krumlov 
Oddělení IOP 

Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 318, fax 380 766 101 
 

 

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu  
dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím 

zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání 

zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013 
 

 

Zadavatel: Město Český Krumlov, se sídlem Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov 381 01, 

IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836 oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod 

názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými 

zařízeními pro divadelní aktivity“. 
 

Druh zakázky: Veřejná zakázka na dodávky  
 

Předmět zakázky: Předmětem veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov 

- vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro divadelní aktivity" je dodávka divadelní a 

jevištní osvětlovací techniky včetně dopravy, instalace a školení pro partnery projektu: 

Městské divadlo ČK a SUPŠ v souboru historických objektů, které jsou nemovitými 

kulturními památkami, nacházejících se na území městské památkové rezervace Český 

Krumlov zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, 

v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov". 
 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 999.530,- Kč bez DPH. Tato předpokládaná 

hodnota je nepřekročitelná.  
 

Informace k veřejné zakázce: Veškeré informace k veřejné zakázce jsou uvedeny na profilu 

zadavatele (http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-

81bd3c25381d).  
 

Místo a lhůta pro podání nabídky: Nabídku lze podat poštou (doporučeně) nebo osobně 

v podatelně zadavatele na adrese: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český 

Krumlov, a to v pondělí a ve středu v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 17:00, v úterý a ve 

čtvrtek v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 a v pátek v době od 7:30 do 11:00 a od 

12:00 do 13:00 nejpozději však do 8. 6. 2015 do 11:00 hodin. 
 

Jazyk nabídky: Nabídka může být podána pouze v českém jazyce. 
 

Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Michal Šilhánek 

     tel:  +420 602 152 198 

     e-mail: zakazky@ikconsult.cz 

 

 

V Českém Krumlově dne 22.5.2015 
 

 

 

Mgr. Dalibor Carda 

starosta města 
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