Formulář pro zadávání dodávek, služeb a stavebních prací.
Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 22 Turnov
IČO: 00276227, DIČ: CZ 00276227
Zadavatele zastupuje: PhDr. Hana Maierová
Funkce: starosta Města Turnova
Odbor: Odbor správy majetku
Paní: Stanislava Syrotiuková, tel: 481 366 402 mobil: 737 204 266
Název zadání: “Ulice Kpt. Jaroše, zpracování projektové dokumentace“
Druh zadání: zpracování projektové dokumentace
Místo pro podání nabídky: Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
poštou nebo osobně do podatelny úřadu
Lhůta pro podání nabídky: do 25.10.2010 do 10:00 hodin
Označení obálky s nabídkou:
„NEOTVÍRAT – Ulice Kpt. Jaroše, zpracování projektové dokumentace“

TERMÍNY, KRITÉRIA A HODNOCENÍ ZADÁNÍ
Kritéria vyhodnocení:
celková nabídnutá cena
1 Zveřejněno od: 15.10.2010
2 Zveřejněno do: 25.10.2010
3 Zadáno kdy:

15.10.2010

POZNÁMKY K ZADÁNÍ
Popis:
Zadavatel požaduje vypracování projektové dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro
dodatečné povolení stavby. Chodník je vymezen v ul. Čapkova, v úseku od hranice mezi pozemky
č. 901/5 a 901/6 k.ú. Turnov a dále v celé délce ulice Kpt. Jaroše do ulice Partyzánské. Chodník
bude ukončen na křižovatce ulic Partyzánská a Terronská.
Specifikace zadání:
Požadujeme zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP (4x v tištěné a 1x v elektronické
podobě), včetně projednání s dotčenými orgány. Součástí dokumentace bude propočet nákladů
stavby.

Rozsah zakázky:
1) projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně propočtu nákladů stavby
2) projednání dokumentace s dotčenými orgány
Nabídková cena:
Nabídková cena bude stanovena bez DPH, s následným vyčíslením včetně DPH, jako celková
pevná cena za dílo. Nabídková cena bude dále členěna dle bodu – Rozsah zakázky. Součástí
nabídky bude návrh časového harmonogramu zpracování dokumentace.
Doba plnění:
Plnění zakázky nejpozději do 20.12.2010
Požadavky na prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje v nabídce doložit doklad o oprávnění podnikat v oboru, včetně předložení
výpisu z obchodního rejstříku (kopie).
Lhůty pro podání nabídek:
Předání cenových nabídek na adresu zadavatele písemně v uzavřené firemní obálce označené
heslem „“ Neotvírat – Ulice Kpt. Jaroše, zpracování projektové dokumentace“ nejdéle do
25.10.2010 do 10.00 hodin.
Doplňující kritéria
1) čas plnění
2) úroveň smlouvy o dílo
Další podmínky zadání:
1) Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo opatřený razítkem a podpisem oprávněné
osoby uchazeče.
2) Vyhodnocení nabídek bude provedeno bez účasti uchazečů.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a soutěž zrušit.

