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Žádost o předložení cenové nabídky
Vážení,
tímto Vás žádáme o předložení cenové nabídky na akci s názvem: „PD rozšíření sportovního areálu u
ul. Sportovní a Osevní (vedle letního stadionu)“.
Termín plnění zakázky:
a) Termín zahájení plnění: do 5 dnů po uzavření této smlouvy
b) Termín pro vypracování koncepční studie: do 4 měsíců od podpisu smlouvy.
c) Termín pro vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: do 5 měsíců
od podpisu smlouvy.
d) Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (PDSP)
v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby: do 3 měsíců od data nabytí právní
moci územního rozhodnutí.
Cenová nabídka bude obsahovat tyto náležitosti:
1) Položkový rozpočet
2) Podepsaný návrh smlouvy o dílo
Hlavním hodnotícím kritériem při výběru uchazeče bude celková cena vč. DPH předmětného díla.
UPOZORNĚNÍ:
Před podáním nabídky je, po dohodě se zadavatelem, možné provést prohlídku na místě
plnění (Sportovní areál přístupný z ul. Svojsíkova, 583 01, Chotěboř).
Nabídky budou mít písemnou formu a budou zadavateli předloženy v uzavřených obálkách
označených „PD rozšíření sportovního areálu u ul. Sportovní a Osevní (vedle letního stadionu)“,
opatřených na uzavření razítkem a vyznačením “Neotvírat – veřejná zakázka“.
Cenové nabídky zašlete poštou, popřípadě osobně na podatelnu, na adresu: Město Chotěboř,
Oddělení investic města, Trčků z Lípy 69, 583 01, Chotěboř, nejpozději do 16.08.2021 do 14:00
hodin.

tel.: 569 641 141

mobil: 606 675 978

e-mail: polivka@chotebor.cz

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo
doplnit soutěžní podmínky, právo zrušit veřejnou zakázku a právo neuzavřít smlouvu se
žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá v tomto případě nárok na náhradu nákladů
spojených s vypracováním a podáním nabídky.
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