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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

(OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝB ROVÉHO ÍZENÍ) 
Zadavatel: M sto Hrádek nad Nisou, se sídlem: Horní nám stí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, 
IČO: 00262854, na základ  ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných 
zakázek, ve zn ní pozd jších p edpisů (dále též „ZZVZ“) není povinen zadat tuto ve ejnou 
zakázku v zadávacím ízení, ale p i jejím zadávání je povinen dodržet zásady uvedené 
v ustanoveních § 6 ZZVZ, vyzývá dodavatele k podání nabídek na níže uvedenou a specifikovanou 
ve ejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů 
se řídí zadávacími podmínkami, příslušnými ustanoveními Obecných pravidel pro žadatele a příjemce 
Integrovaného regionálního operačního programu, vydání 1.13, platnost od 15. 10. 2019, Metodického 
pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, vydání 1.13, platnost od 15. 
10. 2019 a Interního předpisu města Hrádek nad Nisou IP/1/2017 - Postupy pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu ve znění změny č.1 schválené Radou města dne 04.03.2020 usnesením 
č. 8/144/RM/20 (dále též „Směrnice“). 

a) Název zakázky a p edm t 

Chodník v ulici Stará 

P edm tem pln ní této ve ejné zakázky je výstavba nového pravostranného chodníku podél místní 
komunikace funkční třídy C - ul. Stará, v úseku mezi křižovatkami se silnicí III/2716 (ul. Liberecká) a se 
silnicí III/2719 (ul. Oldřichovská). Délka trasy činí 536,0 m, šířky od 1,50 m do 3,48 m. Bude zřízeno 6 
míst pro přecházení, z toho 2 místa jsou stavební úpravou stávajícího a 4 místa pro přecházení jsou 
nová. Bude provedena stavební úprava odvodnění – směrový posun odvodňovacího příkopu za 
chodníkové těleso a bude provedena realizace nových uličních vpustí v počtu 5 ks UV1 až UV5, 
osazených podél nové obruby chodníku. Součástí plnění veřejné zakázky bude také stavební úprava 
stávajícího veřejného osvětlení, tj. demontáž stávajícího osvětlení v počtu 3 ks osvětlovacích bodů a 
montáž nových 11 ks osvětlovacích bodů + nové kabelové rozvody v délce 610 m. Účelem plnění 
veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti dopravy chodců v dané lokalitě. 

Veřejná zakázka má být spolufinancována z prostředků Integrovaného regionálního operačního 
programu, 8. výzva MAS Podještědí-IROP-Bezpečnost dopravy III., název projektu: Chodník v ulici 
Stará, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015023. Podrobnější specifikace 
a podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
b) Poskytnutí zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentace je poskytována v elektronické podobě a její úplné znění je uveřejněno na profilu 
zadavatele – přímý link: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854 

Další informace případně podá: Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky 
  Jméno: Mgr. Roman Novotný 
  Telefon: +420 776 031 697 
  E-mail: verejne-zakazky@email.cz 

c) Lhůta a místo pro podání nabídek: 
Lhůta pro podání nabídek je do 05. 03. 2021 do 10:00 hod. Podrobněji uvedeno v zadávací 
dokumentaci včetně místa pro podání nabídek. 
d) Požadavky na spln ní kvalifikace: 
Podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci. 
e) Údaje o hodnotících kritériích: 
Podrobně uvedeny v zadávací dokumentaci. 
f) Místo a datum     g) Evidenční číslo ve ejné zakázky u zadavatele 

V Hrádku nad Nisou dne 18. 02. 2021 VZMR/2021/003 

Zveřejněno pod č.j.: OIaSM-1247/2021-JIS 

…………………………………… 
Mgr. Josef Horinka v.r., starosta 

podpis a razítko zadavatele 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00262854



