VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
1.

Identifikační údaje veřejného zadavatele
Obec Liptál
Liptál č. 331, 756 31
IČ: 00304051
Oznamuje zahájení výběrového řízení na dodavatele služby
v rámci projektu „Územní plán obce Liptál“.

2.

Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky se pro účely soutěže rozumí vypracování návrhu Územního
plánu obce Liptál v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a
rovněž i s ostatními právními předpisy, které se na řešenou problematiku vztahují.
Předpokládaná hodnota zakázky: cca 750 tis. Kč bez DPH

3.

Informace o možnosti přístupu k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentaci obsahující specifikaci předmětu zakázky, požadavky na kvalifikaci
dodavatelů, hodnotící kritéria a jejich váhy, požadavky na způsob zpracování nabídky a další
informace je možno vyžádat elektronicky, písemně nebo osobně po celou dobu běhu lhůty pro
podání nabídek, a to v pracovní době od 8.00 do 16.00 hod. u osoby zastupující zadavatele na
adrese:
H & B REAL, a. s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín. Kontaktní osobou pro toto výběrové
řízení je: Michaela Rapantová, tel. 725 675 105, e-mail: michaela.rapantova@hbreal.cz
Vyzvednutí zadávací dokumentace je možné osobně na výše uvedené adrese nebo na vyžádání
zaslání poštou.

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet po dni oznámení této Výzvy k podání nabídek, tj.
16. 4. 2009 a končí dnem 5. 5. 2009 ve 12.00 h. Nabídky budou přijímány v uvedené lhůtě
osobně nebo doporučenou poštou v sídle společnosti zastupujícího zadavatele:
H & B REAL, a. s., spol., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
Rozhodující je datum doručení nabídky, nikoli datum odeslání, resp. datum poštovního
razítka. Nabídky došlé po tomto termínu budou z výběrového řízení vyloučeny.

5.

Požadavky na kvalifikaci dodavatele
5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele.
V čestném prohlášení dodavatel čestně prohlásí, že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný
čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů,
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li

Strana 1 (celkem 3)

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku
či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního
právního předpisu
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) není v likvidaci
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele
i)

nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

Uchazeč vybraný ve výběrovém řízení jako zhotovitel je povinen doložit k podpisu smlouvy o dílo
výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se požadavku dle bodu 5.1 písm. a) a b), a to v originále
nebo úředně ověřené kopii, ne starší než 90 kalendářních dnů.
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, 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 (výpis z živnostenského rejstříku)
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c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů, včetně čísla autorizace. Jedná se o doložení osvědčení o autorizaci
opravňující k výkonu činnosti v oboru územního plánování.
5.3. Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) seznam referenčních zakázek
Uchazeč doloží seznam referenčních akcí na zpracování územních plánů provedených uchazečem
v posledních 3 letech (2006, 2007, 2008). Alespoň 3 zakázky musí být v rozsahu minimálně 200
tis. Kč za každou z nich.
Tento seznam referencí bude obsahovat:
- obchodní název investora
- stručný popis rozsahu zakázky
- výši zakázky
- uvedení kontaktní osoby, kterou zadavatel může v případě zájmu oslovit ve věci ověření
referencí uvedených v nabídce uchazeče.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz bod 5.1) a profesních
kvalifikačních předpokladů (viz bod 5.2) je uchazeč povinen předložit v originále nebo úředně
ověřené kopii, a to ne starších než 90 kalendářních dnů (vztaženo k poslednímu dni lhůty pro
podání nabídek).
Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (viz bod 5.3) doloží
uchazeč dokumentem podepsaným uchazečem – oprávněnou osobou.
Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení nabídky z výběrového řízení. Předkládá-li
nabídku za uchazeče více subjektů společně, musí požadavky na prokázání kvalifikačních
předpokladů splňovat všechny subjekty.
6.

Ostatní ustanovení
- Zadavatel pro realizaci zakázky podává Žádost o dotaci z Integrovaného operačního
programu (IOP), prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje. Projekt bude
realizován ze zdrojů EU.
- Výběrové řízení se řídí dle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze
zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v programovém období 2007 – 2013.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže.
- Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
- Dodavatel vybraný tímto výběrovým řízením poskytne všechny nezbytné informace
subjektům provádějícím audit a kontrolu dodavatelských činností souvisejících s projektem
„Územní plán obce Liptál“, zejména se jedná o možnost kontroly osobám oprávněným
k výkonu kontroly projektu v rámci dotačního programu, z něhož bude zakázka podpořena a
provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním zakázky.

V Liptále dne 15. 4. 2009

………………………………………..
Miroslav Vaculík, starosta obce
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