Město Litvínov
se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

*MELTX00WNOZH*
MELTX00WNOZH

odbor investic a regionálního rozvoje
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku dle § 53 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), na stavební práce
Název zadavatele:
sídlo:
IČ:
DIČ:
statutární zástupce:

Město Litvínov
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
00266027
CZ00266027
Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Název veřejné zakázky:

Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská, Litvínov a související
revitalizace veřejného prostranství
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P22V00000001
Zadávací podmínky jsou uvedené v zadávací dokumentaci, která je volně ke stažení na profilu zadavatele,
Města Litvínova, pod anotací této veřejné zakázky:
https://zakazky.mulitvinov.cz/contract_display_1626.html
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
kód CPV: 45000000-7 Stavební práce
kód CPV: 45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
kód CPV: 45223300-9 Výstavba parkovišť
Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Jedná se o stavební práce související s provedením revitalizace veřejného prostranství sídliště Vinohradská
v Litvínově spočívající v opravě krytu komunikací a chodníků, obnově lamp a kabelů veřejného osvětlení,
revitalizaci veřejné zeleně a městského mobiliáře. Součástí stavby je vybudování nových parkovacích míst
u bytových domů (neprůjezdná parkoviště s obratištěm, parkoviště s kolmým řazením) a oprava místní
účelové komunikace ke garážím. V rámci akce je řešeno též odvodnění zpevněných stávajících a nových
ploch.
Lhůta pro podání nabídek: od 20.01.2022 do 08.02.2022 do 9:00 hodin.
Způsob podání nabídek: Nabídka účastníka musí být podána pouze písemně elektronickou formou
prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídka bude zpracována dle závazné osnovy uvedené v článku 11 zadávací dokumentace - Způsob
zpracování a uspořádání nabídky.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, s výjimkou: i. Dokladu vydaného v cizím jazyce, jež musí být
předložen v původním znění s překladem do českého jazyka, a ii. Dokladu ve slovenském jazyce a dokladu
o vzdělání v latinském jazyce, které se předkládají bez překladu.
Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, a to v článku 5 zadávací
dokumentace.
Pravidla pro hodnocení nabídek dle § 115 ZZVZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, a to v článku 9
zadávací dokumentace.
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle kritéria: nejnižší nabídková
cena v Kč bez DPH (váha 100%).
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