OBEC BROD AD DYJÍ
Brod nad Dyjí 45, 691 81 pošta Březí
Ev. č.: 140/2011

Výběrové řízení „ Zpracování územního plánu Brod nad Dyjí “

Výzva k podání nabídky na zpracování „ nového územního plánu obce Brod nad Dyjí“
( v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a se směrnicí
1/2008 schválenou zastupitelstvem obce Brod nad Dyjí usnesením 1/2008/10 ze dne 24.1.2008 )

ZADÁVACÍ PODMÍKY
pro výběrové řízení na zpracování nového územního plánu Brod nad Dyjí
1. Základní údaje :
Zadavatel:

Obec Brod nad Dyjí
IČ 00283045
Brod nad Dyjí 45, 691 81 pošta Březí

Zastoupený: Ing. Pavla Norková, starostka obce

Pořizovatel:

Městský úřad Mikulov
Oddělení územního plánování a stavebního řádu
Úřad územního plánování - Mikulovsko
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

2. Informace o předmětu veřejné zakázky, vymezení plnění, doba a místo plnění:
a/

Předmětem zakázky je zpracování nového územního plánu Brodu nad Dyjí v digitální GIS a
fyzické podobě, dle podmínek dotačního programu „Dotace na zpracování územních plánů“,
schválených na 105. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne 17.02.2011, usnesením
č. 7687/11/R 105.

b/

Územní plán obce bude zpracován v souladu se zákonem o územním plánování a
stavebním řádu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) a

vyhlášky

č. 500/2006 Sb., o územně

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
d/

Územní plán požadujeme zpracovat grafickou i digitální formou dle požadavků příslušných
norem, zákonů a vyhlášek, či prováděcích předpisů. Měřítko výkresové dokumentace
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bude určeno před podpisem smlouvy o dílo.
f/

Zadávací podklady lze získat u pořizovatele /viz výše /.

g/

Předpokládaný termín zahájení: červenec 2011
Předpokládaný termín dokončení: červenec 2012
Termíny plnění ve smlouvě s vybraným dodavatelem budou sjednány s ohledem na termíny
stanovené schválením jednotlivých etap pořizované dokumentace.

3. Podmínky soutěže :
Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato výzva.
Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce. Nabídka bude
zpracována a řazena do jednotlivých oddílů v následujícím členění:
– Název veřejné zakázky
– Obchodní firma/jméno, sídlo/místo podnikání uchazeče, IČ, DIČ
– Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče
– Datum, jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
– Pověřený zástupce pro případné další jednání
– Kontaktní údaje: tel. a fax. spojení, e-mail
– Nabídkovou cenu ve členění dle bodu 4 těchto zadávacích podmínek
– Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
uchazeče s uvedením nabídkové ceny a termínů plnění
4. abídková cena bude zpracována ve členění :
Zpracování nového územního plánu Brodu nad Dyjí bez zpracování SEA - nabídková cena
bude uvedena: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná sazba DPH
a nabídková cena včetně DPH.
5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:
Uchazeči musí v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném
znění předložit pro splnění kvalifikačních předpokladů následující doklady:
5.1. Odborné kvalifikační předpoklady
Uchazeč v nabídce doloží formou čestného prohlášení osvědčení o autorizaci podle
zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, zákon č. 360/1992 Sb. pro
autorizované architekty nebo autorizované urbanisty, kteří budou odpovědní za plnění veřejné
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zakázky. V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně, musí tuto kvalifikaci splnit
alespoň jeden z dodavatelů.
5.2. Ostatní kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží formou čestného prohlášení seznam min. 5 zakázek obdobného
charakteru, které realizoval za poslední 3 roky s uvedením předmětu a výše ceny zakázky vč. DPH.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat doplňující informace o uchazeči.
6. Místo podání nabídek, forma odvezdání :
– označení obálky bude na přední straně výrazně a čitelně nápisem
„Výběrové řízení ÚP Brod nad Dyjí“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“.
– adresou pro podání nabídek je: Obecní úřad Brod nad Dyjí 45, 691 81 pošta Březí
– místo pro osobní podání nabídky – kancelář podatelny OÚ v Brodě nad Dyjí 45,
691 81 pošta Březí, v pracovních dnech:
pondělí 7.30 – 11.30 hod

12.00 – 17.00 hod

úterý až pátek 7.30 – 11.30 hod

12.00 – 15.00 hod

7. Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami:
– lhůta pro podání nabídky je určená do 7. 6. 2011 do 12,00 hod (rozhodující je datum
doručení na podatelnu obecního úřadu Brod nad Dyjí )
– po otevření obálek si zadavatel vyhrazuje právo získávat doplňující a upřesňující informace
pro své rozhodnutí
– vyhodnocení nabídek s určením pořadí bude oznámeno písemně uchazečům nejpozději do
15-ti dnů ode dne schválení pořadí a vítězné nabídky zastupitelstvem obce Brodu nad Dyjí
– uzavření smlouvy o dílo bude do 30-ti dnů ode dne schválení vítězné nabídky
zastupitelstvem obce a rozhodnutí zastupitelstva o podpisu smlouvy o dílo
8. áklady soutěže
Zadávací podmínky poskytuje zadavatel a pořizovatel zdarma. Uchazeč nebude požadovat
za zpracování a podání nabídky po zadavateli žádnou finanční náhradu.
9. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek
proběhne v kanceláři starostky OÚ Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45, 691 81 pošta Březí
dne 7.6.2011, ve 13:00 hod.
Při otevření nabídek bude komisí zkontrolována úplnost nabídky. Pokud komise zjistí, že
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nabídka není úplná, vyřadí nabídku z dalšího posuzování. Vyřazení nabídky bude oznámeno
účastníkům. O otevírání nabídek bude proveden zápis, který podepíší členové komise.
10. Vyloučení nabídek
Z veřejné soutěže budou vyloučeny nabídky :
– obsahově nekompletní vzhledem k soutěžním podmínkám
– nesplňující požadavky podle soutěžních podmínek
– zjistí-li zadavatel kdykoli v průběhu soutěže, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje
– nabídky, doručené po stanovené lhůtě
Vyloučené nabídky se neposuzují a nevyhodnocují. Zadavatel o vyloučených nabídkách informuje,
bezodkladně, uchazeče. Nabídky, které byly vyloučeny, se uchazečům nevracejí.
11. Vyhodnocení nabídek a hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny dle této bodové stupnice:
1/ 50bodů - ekonomická výhodnost
2/ 25bodů - reference
3/ 25 bodů - předpokládané termíny zpracování díla
Nevyšší možný počet získaných bodů je 100.
12. Platební podmínky zpracování díla
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad bude vystaven do 14 dnů po dokončení
jednotlivých etap díla. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů
ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž
veškeré cenové údaje budou v této měně.
13. Odvolání soutěže
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 84 zákona č. 137/2006 Sb.. Výběrem
nejvhodnější nabídky uchazeče nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o
konečném znění smlouvy o dílo.

V Brodě nad Dyjí dne 23. května 2011

Ing. Pavla Norková, starostka obce
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