
 

  

Sdružení Český ráj 
se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 150 45 838  

zastoupené PhDr. Hanou Maierovou, předsedkyní 

vyhlašuje otev řené zadávací řízení pro podlimitní ve řejnou zakázku na stavební práce: : 
„ Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný “  

1. Zadavatel a kontaktní osoba:  

Název zadavatele:  Sdružení Český ráj 
Sídlo:  Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
Pracoviště: Markova 311, 511 01 Turnov 
IČ: 15045838 
DIČ :                            CZ15045838 
tel: +420 481 540 253, + 420 739 611 493 
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je PhDr. Hana Maierová, 
předsedkyně. Kontaktní osobou zadavatele je společnost pověřená výkonem zadavatelských činností:   
 
Firma:   Compet Consult s.r.o.  
Sídlo:   Pod Křížkem 1773/2, 147 00  Praha 4 - Braník 
IČ:   26502402 
DIČ:   CZ26502402 
Pobo čka:  Liberec 
Kancelá ř:   Tržní nám ěstí 876/11, 460 01 Liberec  
Tel., fax:   +420 481 030 368 
e-mail:    competconsult@competconsult.cz 
kontaktní osoba:   Michaela Pilná  

2. Předmět zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování cyklostezky v úseku Dolánky u Turnova –  Malá Skála – Líšný. 
V rámci úseku dlouhém 9,6 km budou vybudovány čtyři nové stezky pro cyklisty a chodce o celkové délce 2,6 km. 
Bude se jednat také o stavbu dvou nových mostů přes řeku Jizeru a rekonstrukci stávající lávky pro pěší na 
železničním mostě. Zbylá část bude vedena jako cyklotrasa po stávajících místních komunikacích.  
Předmět zakázky zahrnuje rovněž dodávku a montáž informačního systému, mobiliáře a dopravního značení. 
Veřejná zakázka je součástí projektu ,,Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný“ s registračním číslem: 
CZ.1.13/3.1.00/14.00946), spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod (dále Program) prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 – Rozvoj základní infrastruktury 
a doprovodných aktivit v oblasti CR. 
Předmět zakázky je podrobně vymezen v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách.  

3. Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace   

Zadávací dokumentaci včetně příloh obsahující podrobnou specifikaci předmětu zakázky, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, hodnotící kritéria, informace o požadavcích na způsob zpracování nabídky a další 
informace je možno získat u poradce zadavatele na základě písemné objednávky doručené e-mailem na adresu: 
objednavky@competconsult.cz (pí. Ogurčáková 606 382 294), příp. poštou nebo osobně na adresu: Compet 
Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec. Zadávací dokumentace bude poskytnuta v české verzi, 
v tištěné a v elektronické podobě na CD a po zájemci bude požadována úhrada nákladů na reprodukci této 
dokumentace ve výši 200,-Kč vč. DPH, splatná v hotovosti při vyzvednutí dokumentace nebo při zaslání 
dokumentace poštou na dobírku.  
 

4. Lhůta a místo pro podávání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22.08.2011 v 11:00 hodin.   
Nabídky je možno podávat na adresu poradce zadavatele, společnosti Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 
876/11, 460 01 Liberec. Nabídky je možno podat osobně, k rukám Michaely Pilné, v po-pá od 08:00 do 15:00 
hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly na tuto adresu doručeny nejpozději do konce 
lhůty k podání nabídek. Později doručené nabídky se neotvírají. 



 

  

5. Otevírání obálek  

Otevírání obálek s nabídkami proběhne v zasedací místnosti Sdružení Český ráj, na adrese Markova 311, Turnov 
dne 22.08.2011 ve 14:00 hod.  

6. Kritéria hodnocení nabídek  

Jediným kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena bez DPH .   

7. Ostatní  

Veřejná zakázka se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
Veřejná zakázka je rovněž zveřejněna v IS VZUS a na www stránkách zadavatele www.cesky-raj.info 
 
Turnov dne: 29. 07. 2011      Za zadavatele:  PhDr. Hana Maierová v.r. 
 


