Výzva k předložení nabídek

Základní informace:
Tato výzva pro předložení nabídek se skládá ze dvou částí:
a) Vypracovaní nabídky pro DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí)
b) Vypracování nabídky pro DSP+ZDS (dokumentace pro stavební povolení a zadání
stavby)
Podkladem k vypracování nabídek je vyhledávací studie, která byla pořízena Svazkem obcí
Mezihoří. Veškeré doplňující informace, které budou potřeba, zodpoví kontaktní osoby uvedené níže.
Pokud bude cena nabídky části a) a b) v součtu menší než 800 tis. Kč bude firma vybrána pro
zpracování obou dokumentací již v tomto kole (tj. do 12. 8. 2008). V opačném případě bude vybrána
firma pouze pro zpracování části a). Pro zpracování části b) bude výběrové řízení opakováno (dle
pravidel ROP Jihovýchod)

Část a) Vypracovaní nabídky pro DÚR

Zadavatel : Svazek obcí Mezihoří se sídlem Nemotice 66, 683 33 Nesovice, IČO: 75070065

Kontaktní osoby :

Veleslav Malík , tel. 777 257 355, obec.nevojice@centrum.cz
Ing. Karel Macourek, tel. 608 438 573, mkar@seznam.cz

Údaje pro podání nabídky :

Obec Nevojice, Nevojice 33, 685 01 Bučovice, 00292150
Jiné upřesňující údaje :
Nabídku je možno podat osobně, e-mailem nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu.
Název zakázky : Cyklistická lávka přes sil. I/50 u obce Nevojice
Charakteristika veřejné zakázky : Jedná se o vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
Podrobné informace týkající se charakteru stavby jsou uvedeny v poskytnuté studii.
Předpokládaná cena zakázky:
Viz studie
Datum, čas a místo podání nabídek :
Do 8.8.2008, 12 hod, Obecní úřad Nevojice
Zveřejnění výsledků rozhodnutí : 13.8.2008
Předpokládané zahájení doby plnění : 18.8.2008
Ukončení doby plnění : 29.9.2008
Prokázání technické a odborné způsobilosti :
Uchazeči doloží čestné prohlášení o prokázání technické způsobilosti (kopie živnostenského listu),
reference
Kritéria pro hodnocení nabídek:
1. Ekonomické hledisko
2. Termínové hledisko
3. Reference

60%
30%
10%

Část b) Vypracovaní nabídky pro DSP+ZDS
Zadavatel : Svazek obcí Mezihoří se sídlem Nemotice 66, 683 33 Nesovice, IČO: 75070065

Kontaktní osoby :

Veleslav Malík , tel. 777 257 355, obec.nevojice@centrum.cz
Ing. Karel Macourek, tel. 608 438 573, mkar@seznam.cz

Údaje pro podání nabídky :

Obec Nevojice, Nevojice 33, 685 01 Bučovice, IČO 00292150
Jiné upřesňující údaje :
Nabídku je možno podat osobně, e-mailem nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu.
Název zakázky : Cyklistická lávka přes sil. I/50 u obce Nevojice
Charakteristika veřejné zakázky : Jedná se o vypracování dokumentace pro stavební povolení a
zadání stavby. Podrobné informace týkající se charakteru stavby jsou uvedeny v poskytnuté studii.
Předpokládaná cena zakázky:
Viz studie
Datum, čas a místo podání nabídek :
Do 8.8.2008, 12 hod, Obecní úřad Nevojice
Zveřejnění výsledků rozhodnutí : 13.8.2008
Předpokládané zahájení doby plnění : 29.8.2008
Ukončení doby plnění : 24.10.2008
Prokázání technické a odborné způsobilosti :
Uchazeči doloží čestné prohlášení o prokázání technické způsobilosti (kopie živnostenského listu)
Kritéria pro hodnocení nabídek:
1. Ekonomické hledisko
2. Termínové hledisko
3. Reference

65%
25%
10%

V Nevojicích dne 28.7.2008
Ing. Karel Macourek, zastupitel obce Nevojice

