Výzva k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Preambule
Město Starý Plzenec jako veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) vyhlašuje zakázku
malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postupem
mimo režim zákona, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona.
Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců
v rámci zadání zakázky malého rozsahu na služby (dále jen „veřejná zakázka“).

Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupené:
Kontaktní osoba
zadavatele:

Město Starý Plzenec
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
00257257
Bc. Vlastou Dolákovou, starostkou města
Ing. Josef Koželuh, vedoucí odboru výstavby,
Městský úřad Starý Plzenec,
tel. 377 183 646, e-mail: kozeluh@staryplzenec.cz

Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Územního plánu Starý Plzenec (dále
jen „územní plán“), dle platných právních předpisů zejména zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, souvisejících prováděcích vyhlášek, ostatních právních předpisů, které se
na řešenou problematiku vztahují a technických norem (dále jen „předpisy“).
Územní plán bude zpracován v rozsahu celého území obce, tj. katastrálního území
Starý Plzenec a Sedlec u Starého Plzence (mapy těchto katastrálních území jsou již
převedeny do digitální podoby).
Celková rozloha řešeného území:
Počet obyvatel:

1837 ha (stav po digitalizaci k 01/2013)
4924
(stav k 01.01.2013)

Rozsah veřejné zakázky
I. fáze – Návrh Územního plánu Starý Plzenec pro společné jednání
II. fáze – Upravený návrh Územního plánu Starý Plzenec pro veřejné projednání
III. fáze – Dokumentace Územního plánu Starý Plzenec upravená pro vydání
(tzv. čistopis)
Druh veřejné zakázky
kód CPV – 71410000-5 Územní plánování
kód CPV – 71313000-5 Poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

Obsah a rozsah díla bude odpovídat Zadání Územního plánu Starý Plzenec, které
bylo schváleno Zastupitelstvem města Starý Plzenec usnesením č. 22.07/2013
dne 16.09.2013 (dle přílohy č.1 výzvy).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.000.000,- Kč bez DPH.

Zadávací podmínky včetně požadavků na splnění kvalifikace
Podmínky pro zpracování nabídky:
-

nabídku lze podat pouze na celý předmět veřejné zakázky
každý uchazeč může předložit pouze jedinou nabídku
nabídka bude zpracována v českém jazyce
variantní řešení nabídky je nepřípustné
nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v originále
nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy
v jednom svazku včetně příloh
písemná nabídka musí být zadavateli doručena v řádně uzavřené a označené
obálce, ve stanovené lhůtě a na určené místo

Nabídka bude obsahovat následující doklady:
-

krycí list nabídky ve formě originálu podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče (dle přílohy č. 2 výzvy)

-

návrh smlouvy o dílo, s doplněnými požadovanými údaji (Článek I. Smluvní strany - identifikační údaje zhotovitele, Článek VII. - Cena za dílo specifikace ceny jednotlivých fází díla, cena celkem, Článek XII. –
Ve věcech technických za zpracovatele jedná) a podepsán osobou jednat
jménem uchazeče (dle přílohy č. 3 výzvy)

Doklady o prokázání splnění kvalifikace
a. splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k)
zákona ve formě originálu podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče
-

čestné prohlášení (dle přílohy č. 4 výzvy)

b. splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který doloží
ve formě prosté kopie
-

výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v nich zapsán

-

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

-

doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné
zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

c. splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který
předloží ve formě originálu podepsán osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče
-

seznam zpracovaných územních plánů realizovaných uchazečem,
nejméně 2 obdobného charakteru v průběhu posledních 6 let (dle přílohy
č. 5 výzvy)

-

seznam specialistů (seznam subdodavatelů), jež se budou podílet na
plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to zda jde o zaměstnance
uchazeče, nebo o osoby v jiném vztahu k uchazeči (dle přílohy č. 6 výzvy)

Nabídka s jejími přílohami, kde je požadavek zadavatele, že bude podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče, pokud nabídku podepíše zmocněná osoba,
musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná plná moc.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.02.2014 ve 14:00 hodin.
Místo pro podání nabídek je podatelna na adrese zadavatele:
Městský úřad Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
kam lze nabídky v listinné podobě doručit poštou, kurýrní službou nebo osobně.
Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce, na které bude uvedeno:
-

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Územní plán Starý Plzenec“
adresa zadavatele
obchodní název/jméno uchazeče a jeho zpětná adresa

Při podání nabídky poštou se za okamžik podání považuje fyzické převzetí obálky
na adrese zadavatele uvedené v tomto článku. Riziko pozdního doručení při odeslání
nabídky poštou nese plně uchazeč. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí
stanovené lhůty nebudou hodnoceny. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací
a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

Hodnocení nabídek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10.02.2014 ve 14:15 hodin
v zasedací místnosti v prvním patře budovy Městského úřadu Masarykovo
náměstí 121.
Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na
základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky.
Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, kteří podali nabídku
a jejichž nabídka byla hodnocena.

Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny bez DPH.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší
cenu předložené nabídky.

Ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit, veškeré přijaté nabídky
odmítnout a právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. Zadavatel není
povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení
veřejné zakázky.
Nabídky se uchazečům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace
o zadání veřejné zakázky.
Případné zrušení zadání veřejné zakázky oznámí zadavatel všem uchazečům, kteří
podali nabídku.
V případě Vašeho zájmu Vás proto žádáme o předložení Vaší nabídky se
splněním výše uvedených podmínek.
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

-

Zadání Územního plánu Starý Plzenec
krycí list nabídky
návrh smlouvy o dílo
čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
seznam zpracovaných územních plánů
seznam subdodavatelů

Ve Starém Plzenci dne 22.01.2014

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka

Vyvěšeno: 22.01.2014

Sejmuto:

