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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56355-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne i podobne
2016/S 035-056355

Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Osoba do kontaktów: Monika Grocholewska,
Gdynia 81-382, POLSKA. Tel.:  +48 586688300. Faks:  +48 586688302. E-mail: m.grocholewska@gdynia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.2.2016, 2016/S 033-053959)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:71200000, 71244000, 71246000, 71247000, 71313400, 71420000
Usługi architektoniczne i podobne
Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
Określenie i spisanie ilości do budowy
Nadzór nad robotami budowlanymi
Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
Zamiast:

IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
A) Kryterium architektoniczne waga 70 %.
Ocenie podlegać będą:
zgodność rozwiązań z wytycznymi programowo-przestrzennymi
atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych szkoły (bryła, elewacje, wnętrza oraz powiązania pomiędzy
obiektami)
b) Kryterium urbanistyczne waga 20 %.
Ocenie podlegać będą: właściwe rozwiązania przestrzenne, wykorzystanie powierzchni działki, sposób rozlokowania
budynków i pozostałych obiektów powiązaniu z najbliższym otoczeniem,
c) Kryterium ekonomiczne nr 1 waga 5 %.
Ocenie podlegać będzie koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej tzn. koszt ten musi
obejmować wykonanie dokumentacji dla obiektów oświatowych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą
dojazdową i rozbudową ul. Wiczlińskiej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku nr 8.
d) Kryterium ekonomiczne nr 2 waga 5 %.
Ocenie podlegać będzie koszt realizacji całości inwestycji wykonywanej w oparciu o wymienioną w pkt c) dokumentację.
— --------------------------------------------------------------------------------
razem 100 %.
Powinno być:

IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
A) Kryterium architektoniczne waga 70 %.
Ocenie podlegać będą:
zgodność rozwiązań z wytycznymi programowo-przestrzennymi
atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych obiektów kubaturowych (bryła, elewacje, wnętrza oraz
powiązania pomiędzy obiektami)
b) Kryterium urbanistyczne waga 20 %.
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Ocenie podlegać będą: właściwe rozwiązania przestrzenne, wykorzystanie powierzchni działki, sposób rozlokowania
budynków i pozostałych obiektów w powiązaniu z najbliższym otoczeniem,
c) Kryterium ekonomiczne nr 1 waga 5 %.
Ocenie podlegać będzie koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej tzn. koszt ten musi
obejmować wykonanie dokumentacji dla obiektów oświatowych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu, drogą
dojazdową i rozbudową ul. Wiczlińskiej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w załączniku nr 8.
d) Kryterium ekonomiczne nr 2 waga 5 %.
Ocenie podlegać będzie koszt realizacji całości inwestycji wykonywanej w oparciu o wymienioną w pkt c) dokumentację.
— --------------------------------------------------------------------------------
razem 100 %.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


