
 
 

 

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY 

 
Název veřejné zakázky:  Zhotovení projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby 
"Rekonstrukce místních komunikaci a vybraných inž. 
sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Nových Domovů" 

 
Zadavatel:  město Český Krumlov 
Sídlo:     nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 
IČ:    00245836 
DIČ:    CZ00245836 
 
Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:  Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov 

       V Českém Krumlově dne 17.12.2015  

     Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k Výzvě k podání 
nabídky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. 
předpisů a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český 
Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. 

1. Výzva k podání nabídky 

Zadavatel ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro 
provádění stavby "Rekonstrukce místních komunikaci a vybraných inž. sítí ve 
městě Český Krumlov - ul. U Nových Domovů", evidenční číslo zakázky VZCK 
0114/2015, ze dne 14.12.2015, uvedl v bodě 4. Doba plnění veřejné zakázky chybně 
datum konečného termínu pro předání a převzetí díla.  

Správný datum konečného termínu pro předání a převzetí díla je 15. duben 2016. 

2. Příloha č. 7 k Výzvě k podání nabídky - Návrh smlouvy o dílo 

Zadavatel v textu Přílohy č. 7 k Výzvě k podání nabídky - Návrh smlouvy o dílo, článek 
III. DOBA PLNĚNÍ v bodě 1. chybně uvedl datum konečného termínu pro předání a 
převzetí díla.  

Správný datum konečného termínu pro předání a převzetí díla je 15. duben 2016.  

Uchazeč bere na vědomí, že datum konečného termínu pro předání a převzetí díla v 
souvislosti s plněním veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Zhotovení projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce 
místních komunikaci a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. U Nových 
Domovů" je 15. duben 2016. 

S pozdravem 

Ing. Petr Pešek 
vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov 
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