Výzva k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu

" Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"
Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu

vyzývá
uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §12 zákona odst. 3 zákona
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
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1) Zadavatel:
Obec:
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Číslo bankovního účtu:
IČO:
Zastoupený:

Radvanice
Radvanice 160, 542 12
499 897 105
499 897 105
radvanice@volny.cz
1303692379/0800
00278220
PaedDr.Vladimírem Diblíkem, starostou obce

2) Vymezení plnění veřejné zakázky
Vypracování územně plánovací dokumentace „Územní plán obce Radvanice.“ (dále jen „ÚP“). Rozsah
plnění představuje zpracování ÚP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
ÚP bude vypracován v digitální formě a bude předán 4 x v tištěné formě a 4 x na magnetických
nosičích kompletně ve formátu kompatibilním s formátem *.PDF, výkresová část i v souborech,
kompatibilních se standardem GIS, textová část i ve formátu kompatibilním s formátem *.doc. Celý ÚP.bude

digitalizován do datové struktury MINIS, aktuální verze vydané Krajským úřadem Královehradeckého kraje.
Příručku, která obsahuje požadavky na zpracování územního plánu dle minimálního standartu MINIS je
možno stáhnout na stránkách Krajského úřadu Královehradeckého kraje, nebo bude dostupná v elektronické
podobě na obci (ze dvou možných formátu pro odevzdání preferujeme soubory ve formátu *.SHP).
Rozsah plnění představuje zpracování doplňujících průzkumů a rozborů pro vypracování zadání ÚP,
dále vypracování návrhu ÚP pro společné jednání. Úpravu návrhu ÚP po společném jednání pro veřejné
projednání a úpravu návrhu k vydání ÚP. Pořizovatel ÚP , Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města a
územního plánování, poskytne zpracovateli veškerou nezbytnou součinnost a existující data z územně
analytických podkladů obce s rozšířenou působnosti Trutnov. Součásti plnění je i účast projektanta na
společném jednání a veřejném projednání ÚP a jeho účast na zasedáních zastupitelstva obce Radvanice, na
kterých bude ÚP projednáván a vydáván a nezbytná součinnost zpracovatele s pořizovatelem ÚP.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 500 000 Kč bez DPH
3) Doba a místo plnění veřejné zakázky
Termín zahájení po podpisu smlouvy o dílo
Místem plnění je – obec Radvanice
4) Podklady pro zpracování nabídky
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působnosti Trutnov. Výše uvedené podklady jsou k
nahlédnutí na uvedené adrese zadavatele na obecním úřadu v úřední dny.
5) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje po uchazečích prokázání kvalifikačních předpokladů dle zákona č. 137/2006 Sb.,
v platném znění:
a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 - způsob prokázání je doložení čestného prohlášení,
z jehož obsahu bude vyplývat, že uchazeč základní kvalifikační předpoklady splňuje, uchazeč může
využít čestné prohlášení v příloze
b) Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a,b,d, profesní kvalifikační předpoklady prokáže
uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje . Zadavatel požaduje předložení osvědčení o autorizaci
(autorizovaný architekt) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů .
Způsob prokázání je doložení prostých kopií dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních
předpokladů
c) Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a - způsob prokázání je doložení seznamu
významných služeb, formou čestného prohlášení uchazeče, poskytnutých uchazečem v posledních 3
letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Minimální úroveň pro splnění je doložení

zpracování 2 obdobných ukončených zakázek v rozsahu předmětu zakázky (kompletní zpracování
nového ÚP nebo změna ÚP pro obce s minimálně 2000 obyvateli).
Uchazeč, který nedoloží či nesplní uvedené kvalifikační předpoklady nebude zadavatelem hodnocen.
6) Způsob, místo a doba podání nabídky
Nabídky se podávají osobně v nebo poštou v písemné formě v jednom vyhotovení. Nabídky budou
předány v uzavřených obálkách označených „NEOTVÍRAT – ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RADVANICE"
opatřených na uzavření razítky uchazečů nebo podpisem uchazeče u fyzických osob nebo jeho statutárního
zástupce u právnických osob. Místem pro podání nabídek je obecní úřad Radvanice a to v úředních hodinách,
nejpozději do 29.4.2013 do 13.oo hodin.
7) Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem doručení výzvy a končí 29.4.2013 v 13.oo hod.
Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty nebudou otevřeny a budou neprodleně vráceny uchazeči.
Včasnost doručení doporučenou poštou je rizikem uchazeče (zde je rozhodující termín převzetí nabídky
zadavatelem).
8) Otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční na obecním úřadě 29.4.2013 v 13.01 hodin a je neveřejné.
9) Lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím
po ukončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se tato lhůta
prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvýše však o 30 dnů.
10) Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle následujícího kritéria.
1) Ekonomická výhodnost nabídky - reference uchazeče k charakteru zakázky, nabízená cena zakázky,
kvalita a technická úroveň nabízeného plnění.
11) Platební a obchodní podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Provedené práce budou fakturovány po ukončení jednotlivých etap, na základě vzájemně
odsouhlaseného předávacího protokolu.
Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu obsažené v § 28 zák. č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 13a obchodního zákoníku.
Splatnost faktur je 30 kalendářních dní od doručení zadavateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání
příslušné částky z účtu zadavatele.
Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce minimálně 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne
převzetí celého zpracovaného díla bez vad a nedodělků zadavatelem na základě oboustranně odsouhlaseného
závěrečného předávacího protokolu (po zpracování poslední etapy díla) .
V případě prodlení zhotovitele s předáním celého zpracovaného díla bez vad a nedodělků zadavateli
ve stanoveném termínu dle nabídky zhotovitele, se zhotovitel zavazuje zaplatit zadavateli sankci ve výši
0,05% ze smluvní částky včetně DPH za každý započatý den prodlení s předáním bezvadného díla zhotovitele
zadavateli.
12) Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude definována jako cena "nejvýše přípustná" (maximální) ve smyslu zákona
č.526/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů, za celé kompletní dílo v členění za jednotlivé etapy:

Nabídková cena bude členěna následovně za jednotlivé etapy zpracování:
A) Cena za doplňující průzkumy a rozbory
B) Cena za zpracování návrhu ÚP pro společné jednání
C) Cena za úpravu návrhu ÚP plánu pro veřejné projednání
D) Cena za úpravu návrhu ÚP k vydání
E) Cena po úplném dokončení, díla (předání, schválení a nabytí právní moci ÚP).
V členění cena bez DPH, DPH, cena s DPH.
Nabídková cena zůstane v platnosti až do ukončení zakázky. V ceně musí být zahrnuty veškeré náklady
zhotovitele související s plněním veřejné zakázky.
13) Způsob zpracování nabídky
- Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky v písemné podobě, v českém
jazyce, podepsanou osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
- Krycí list nabídky.
- Doklady prokazující kvalifikaci.
- Součástí nabídky uchazeče bude návrh smlouvy o dílo v souladu se zadávacími podmínkami výzvy pro
podání nabídek, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
14) Další informace a podmínky výběrového řízení
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky a rozsah vyzývacího řízení, omezit rozsah zakázky,
nevybrat žádnou z nabídek, popř. vyzývací řízení zrušit.
- Náklady spojené s účastí ve vyzývacím řízení nese uchazeč.
- Předložené nabídky zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům.
- Informace o zakázce je možno získat na adrese zadavatele a telefonicky u níže uvedených pracovníků:
PaedDr.Vladimíra Diblíka, tel. 499897105
15) Přílohy
- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů
V Radvanicích dne 2.4.2013

PaedDr.Vladimír Diblík
starosta obce

Krycí list nabídky

Příloha č.1

na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávanou dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
na akci

„Územní plán obce Radvanice"
Údaje o uchazeči
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Cena bez DPH
(v Kč)

DPH
(v Kč)

Cena včetně DPH
(v Kč)

Cena za doplňující průzkumy a rozbory
Cena za zpracování návrhu ÚP pro
společné jednání
Cena za úpravu návrhu ÚP plánu pro
veřejné projednání
Cena za úpravu návrhu ÚP k vydání
Cena po úplném dokončení díla
Celková cena

Termínová nabídka
Lhůta zpracování zakázky
(v kalendářních dnech)
Zahájení prací (přesné datum)
Ukončení prací (přesné datum)
V ………………….. dne ……………
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče

Příloha č.2

Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle §12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách
na akci

„Územní plán obce Radvanice"
splňujeme předpoklady uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb. v § 53 odst. 1 písm. a) až k).

V ………………….. dne ……………
………………………………
Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

