Statutární město Karlovy Vary
zastoupené
odborem majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Tel. ústředna 353 118 111, Fax 353 118 400, E-mail: k.holanova@mmkv.cz

Výzva k podání nabídek
v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
I. ÚVOD
Zadavatel Statutární město Karlovy Vary Vás tímto jakožto zájemce vyzývá k podání nabídek v rámci
zjednodušeného podlimitního řízení dle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění (dále jen „ZVZ“) za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky: „Oprava opěrné zdi na

pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary – II. etapa“.
II. PODMÍNKY VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK
1. Název a popis předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice

Pražská silnice, k.ú. Karlovy Vary – II. etapa“.

Stručný popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení
stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby :

„Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. č. 816/1, 3215/1, 3177/1, ulice Pražská silnice, k.ú. Karlovy
Vary– II. etapa“.
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV:
43.99.40 Betonářské práce

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 8.203.823,73 Kč bez DPH

3. Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.7.2014 v 8:30 hodin.
Signature Not Verified

Digitally signed by Ing. Jan Choulík
Date: 2014.07.09 08:16:13 CEST

Zájemci mohou ve lhůtě pro podání nabídek v pracovních dnech (Po od 8:00 hod. do 17:00 hod., Út
od 8:00 hod. do 15:30 hod., St od 8:00 hod. do 17:00 hod., Čt od 8:00 hod. do 15:30 hod., Pá od
8:00 hod. do 15:00 hod., v poslední den lhůty od 8:00 hod. do 12:00 hod.) osobně podat nabídku do
podatelny zadavatele na adrese Moskevská 21, Karlovy Vary 361 20. Zájemci mohou též podat svou
nabídku doporučenou poštou (kurýrní službou) na shora uvedenou adresu zadavatele. V případě
zaslání poštou (kurýrní službou) je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum
jejího předání poště (kurýrní službě).
4. Hodnotící kritéria
V souladu s § 38 odst. 4 písm. f) ZVZ jsou hodnotící kritéria uvedena v zadávací dokumentaci.

5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
V souladu s § 38 odst. 4 písm. e) ZVZ jsou požadavky na kvalifikaci uvedeny v zadávací
dokumentaci.
6. Jazyk, ve kterém může být nabídka podána
Zadavatel požaduje, aby nabídky byly podány pouze v českém jazyce.

7. Podmínky přístupu k zadávací dokumentaci
Zadavatel v souladu s § 48 ZVZ zveřejní zadávací dokumentaci včetně všech příloh na profilu
zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/smkv

V Karlových Varech dne 1.7.2014

_____________________
Ing. Jan Choulík
vedoucí odboru majetku města

