Vyzýváme Vás tímto ke zpracování cenové nabídky dle níže uvedených podmínek na akci:

„Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní a
stavební řízení VÝSTAVBA CHODNÍKU V ULICI NA SKALECH v obci
Hostouň u Prahy“
1. Vymezení plnění veřejné zakázky
Jednostupňová PD ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení v dostatečném
detailu pro výběr zhotovitele a provedení stavby
-

Získání zákresů vedení inženýrských sítí od správců technické infrastruktury
Zpracování konceptu PD a jeho předjednání s KSÚS, Odborem dopravy a PČR
Dopracování čistopisu PD
Kompletní „inženýring“ – obstarání potřebných stanovisek na základě plné moci

Na záměr chodníku Na Skalech byla v červnu 2020 zpracována ing. Petrem Peštálem
projektová studie, která byla projednána s negativním výsledkem. Poté proběhlo
místní šetření za účasti Odboru dopravy Magistrátu města Kladna, DI PČR a KSÚS
Středočeského kraje, kde bylo akceptováno kompromisní řešení, umožňující lokální
zúžení chodníku na 1,0m a zachování šířky komunikace z důvodu stísněných
podmínek.
Projektová dokumentace bude toto reflektovat.
Součástí projektové dokumentace nebude provedení geodetického zaměření lokality
a provádění diagnostických, či jiných průzkumů. Veškeré potřebné úkony a náklady,
nad rámec zpracování PD budou na vrub objednatele.
Dokumentace bude odevzdána v počtu 5ti vyhotovení + CD/DVD s elektronickou
formou (DWG i PDF). Paré č. 1-4 bude opatřeno autorizačními razítky. Zároveň bude
dokumentace provedena v dostatečném počtu vyhotovení, potřebném pro obeslání
všech potřebných orgánů státní správy a správců technické infrastruktury.
2. Termín dodání a obsah cenové nabídky
Cenovou nabídku prosíme vypracovat a zaslat elektronickou poštou ve formátu PDF na
adresu ou@hostounuprahy.cz (+ do kopie lukas.moravek@prg.aero) do termínu
23.11.2020.
3. Způsob hodnocení nabídek
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) zákona o
veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.

4. Kvalifikace řešitelského týmu zpracovatele
1. Autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb / městské inženýrství
Zadavatel si vymezuje právo požadovat upřesnění kvalifikace a reference řešitelského
týmu zpracovatele.
5. Dílčí termíny projektových prací
1. Do 2 týdnů po obdržení závazné objednávky – koncept PD a jeho předjednání
2. Do 4 týdnů po schváleném a projednaném konceptu čistopis PD a zahájení
inženýringu
6. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je místostarosta Ing. Lukáš
Morávek, tel. 602 697 272
7. Práva zadavatele
• tato poptávka není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „Občanský zákoník“).
Zadavatel si vyhrazuje právo:
•
•
•
•

změnit podmínky zadávacího řízení v průběhu soutěže;
zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy dle §
84 zákona;
neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na
veřejnou zakázku;
upravit rozsah předmětu plnění dle operativních potřeb zadavatele

Potvrzením objednávky se zpracovatel vzdává jakýchkoli autorských práv,
spojených s akcí.
8. Přílohy
1. Studie chodníku v ulici Na Skalech

