Obec Valtrovice, Valtrovice 7, PSČ 671 28 Jaroslavice
e-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz, tel 515 275 171, IČO 00637653

Valtrovicích dne 21.5.2012

Výzva k podání nabídky
Zadavatel:
Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 Jaroslavice
tel. 515 275 171
IČ: 00637653

Výše uvedený zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu „Územní plán Valtrovice“ Vás
vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
Informace o předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a další zadávací podmínky k zakázce
naleznete v textu výzvy k podání nabídky, který je nedílnou součástí tohoto průvodního
dopisu.

Za zadavatele Obec Valtrovice
Mgr. Luděk Lahner, starosta obce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
na veřejnou zakázku malého rozsahu
Obec Valtrovice Vás vyzývá, v souladu s vnitřním předpisem o zadávání veřejných
zakázek, k podání nabídky pro výběr zhotovitele (dle níže uvedených podmínek) na
zpracování dokumentace „Územní plán Valtrovice“
1.Zadavatel
Obec Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 Jaroslavice
tel. 515 275 171
IČ: 00637653
e-mail: ou.valtrovice@tiscali.cz
Zastoupený: panem Mgr. Luďkem Lahnerem, starostou obce
2. Předmět zakázky
Zpracování dokumentace „Územní plán Valtrovice“.
Na pořízení této dokumentace bude naše obec žádat dotaci KÚ JMK a zpracování zakázky
musí být v souladu s dotačním programem, včetně požadavků na digitální zpracování.
3. Doba a místo plnění
Lhůta pro vypracování dokumentace bude dohodnuta s vítězem nabídkového řízení v rámci
„Smlouvy o dílo“.
Místem plnění je sídlo zadavatele, nebude-li smluvně dohodnuto jinak.
4. Zadávací dokumentace
Řešené území: katastrální území Valtrovice
Počet obyvatel k 1.1. 2011 (zdroj ČSÚ): 409
Rozloha k.ú.: 774 ha
Pořizovatelem územního plánu bude Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, oddělení
územního plánování, Obroková 1/12, Znojmo.
Pořizovatel poskytne na vyžádání po předchozí domluvě (tel.515 216 334, paní Spoustová)
podrobné informace o platné územně plánovací dokumentaci.
Územně analytické podklady a digitální katastrální mapa jsou k dispozici na odboru výstavby
Městského úřadu Znojmo, oddělení územního plánování, Obroková 1/12, Znojmo.
Zpracování konceptu a posuzování vlivů na životní prostředí nepředpokládáme, avšak
vyloučit nelze. Pokud bude dotčeným orgánem vznesen v průběhu projednání návrhu zadání
tento požadavek, bude součástí územního plánu i zpracování příslušného posouzení odborně
způsobilou osobou. Nabídková cena bude tedy zpracována ve třech variantách:
- Varianta 1: Návrh územního plánu, bez konceptu a bez posuzování vlivů na ŽP
- Varianta 2: Návrh územního plánu, bez konceptu a s posouzením vlivů na ŽP
- Varianta 3: Návrh územního plánu, s konceptem a s posouzením vlivů na ŽP.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Uchazeč zpracuje cenovou nabídku a nabídka bude předložena v písemné podobě. Nabídková
cena, se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení všech prací
souvisejících s pořízením ÚP včetně DPH dle sazeb.
Navržená celková cena musí být definována jako nejvýše přípustná a nesmí být ve smlouvě o
dílo překročena.
6. Požadavky na formu a obsah zpracování nabídky
Nabídka bude mít následující strukturu:
- Krycí list
- Kvalifikační předpoklady
7. Kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje předložit:
- Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů (zejména předložení
kopie živnostenského listu odpovídající rozsahu předmětu zakázky – kopie nemusí
být úředně ověřena).
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je uchazeč v OR zapsán (kopie nemusí být
úředně ověřena).
- Čestné prohlášení dle §53 a §68 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
- Vzhledem k tomu, že zadavatel k podání vyzval dodavatele, o jejichž odborné
způsobilosti je přesvědčen a že se jedná o dodavatele, kteří dané služby běžně na
trhu poskytují, vyžaduje pro prokázání kvalifikace pouze výše uvedené
kvalifikační předpoklady.
8. Způsob hodnocení nabídek
- hodnocení nabídek provede zadavatel podle výše nabídkové ceny,
- základním hodnotícím kriteriem veřejné zakázky je tedy nejnižší nabídková cena
- hodnocení nabídek provede zastupitelstvo obce a na základě jeho doporučení,
zadavatel rozhodne o přidělení zakázky.
9. Místo podání nabídek:
Nabídky označené „Územní plán Valtrovice“ – NEOTVÍRAT!, lze formou doporučené
zásilky poslat na adresu: Obecní úřad Valtrovice, Valtrovice 7, 671 28 Jaroslavice, nebo na
této adrese předat po předběžné domluvě osobně (tel.: 515 275 171). Na toto telefonní číslo je
možno se obracet i s případnými dotazy. Elektronické podání nabídky se neumožňuje.
Nabídky lze podávat do pondělí 25.6.2012 do 12:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno jako neveřejné.

Účastníkům výběrového řízení bude písemně sděleno vyhodnocení poptávkového řízení a
rozhodnutí o přidělení zakázky.

9. Další podmínky výzvy
-

-

-

Náklady vzniklé z účasti na výběrovém řízení nesou účastníci výzvy.
Podáním nabídky uchazeč souhlasí a respektuje podmínky uvedené v této výzvě a
zavazuje se je dodržet ve smlouvě o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoli zrušit nebo odvolat, změnit
poptávkové podmínky, odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít
smlouvu s žádným z uchazečů. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká
vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoli nárok. Případné zrušení zadání
veřejné zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným dodavatelům.
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit s předmětem
nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích podmínek,
chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje uchazeče požadovat
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit zakázku na jednotlivé díly (části), postup
prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku
finančních prostředků projekční práce nezahájit či zkrátit.
Do hodnocení budou zařazeny pouze ty nabídky, které splní podmínky zadání
poptávky z hlediska obsahu a úplnosti a budou předloženy v soutěžní lhůtě.
Nabídky podané uchazeči zůstávají ve vlastnictví zadavatele.
Zadavatel má právo požadovat vyjasnění předložené nabídky.

Za zadavatele
Mgr. Luděk Lahner, starosta obce

