Výzva k podání nabídky
„Územní plán obce Liptál“
- výzva k podání nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)
Obec Liptál vyzývá zájemce k podání nabídky na zpracování územního plánu obce Liptál – veřejné
zakázky malého rozsahu dle následujících podmínek:
1. Identifikační údaje zadavatele:
Obec
Se sídlem:
Zastoupená:
Identifikační číslo:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Kontaktní osoby:
Telefon:
E-mail:

2.

Liptál
Obecní úřad Liptál, 756 31 Liptál č.p. 331
Miroslavem Vaculíkem, starostou obce
00304051
Komerční banka a.s. Vsetín
6724851/0100
Věra Dostálová, místostarostka obce
571 438 074, 732 403 446
obec@liptal.cz

Předmět veřejné zakázky

Zpracování „Územního plánu obce Liptál“
v souladu s Technickými podmínkami digitálního
zpracování územních plánů dotovaných Zlínským krajem.
Územní plán bude zpracován 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.
Územní plán bude vypracován přímo jako:
a) koncept + návrh
b) návrh
c) vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Zpracování bude provedeno: 3 paré v tištěné a 1 ks na CD v digitální podobě.

3.

Termín a místo plnění veřejné zakázky

3.1 Termín zahájení plnění – realizaci je možné zahájit až po schválení dotace Zastupitelstvem
Zlínského kraje (předpoklad červen 2009)
3.2. Termín předání a převzetí dokončeného díla je do: 30.6.2010
3.3. Místem plnění je: katastrální území Liptál
3.4 Předání díla: dílo bude předáno v sídle zadavatele

4.

Obsahové členění nabídky

Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:
4.1. Identifikační údaje zájemce (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa, kontaktní osoba, odpovědný
zástupce apod.).
4.2. Kvalifikační předpoklady dle odst. 6.
4.3. Cenová nabídka dle odst. 8.
4.4. Návrh smlouvy o dílo – podepsaný osobou oprávněnou za zájemce jednat a podepisovat
v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě jinou
osobou oprávněnou jednat za zájemce a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání
oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu.
Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které zájemce uvede v dalších částech své
nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy.
Řazení dalších bodů záleží na zájemci.

5.

Místo a doba pro podání nabídky

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje 6.2.2009, do 11.00 hodin.
Zájemci doručí nabídky na Obecní úřad v Liptále, 756 31 Liptál č.p. 331, (poštou nebo osobně)
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je
považováno převzetí nabídky podatelnou úřadu. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce,
s adresou uchazeče, označené názvem veřejné zakázky „Územní plán obce Liptál“, a slovem
„NEOTEVÍRAT“.
Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout,
zadavatel neotevře a bude informovat zájemce o uvedené skutečnosti. Nabídky nebudou vráceny a
budou zadavatelem archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

6.

Kvalifikační předpoklady a reference

6.1.Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží v originále nebo
úředně ověřené kopie:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán, ne staršího devadesáti kalendářních dnů,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
c) osvědčení o autorizaci opravňující k výkonu činnosti v oboru územního plánování
6.2.Reference
K prokázání splnění dalších předpokladů zájemce požaduje předložit :
- seznam zakázek obdobného charakteru provedených uchazečem v posledních 3 let ( dále jen
„reference“)

7.

Hodnotící kritéria

Základní kriteria pro hodnocení nabídky jsou:
nabídková cena
100%

8.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za
veřejné zakázky dle odst. 2.

zpracování předmětu

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně se zaokrouhlením na celé Kč.
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Zadavatel není plátcem DPH.
Platební podmínky - splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení.

9.

Obsah zadávací dokumentace

Stávající územní plán včetně změn – k nahlédnutí v sídle zadavatele
Základní údaje o obci – webové stránky : www.epusa.cz
Technické podmínky digitálního zpracování územních plánů dotovaných Zlínským krajem –
Příloha č. 1

10.

Další podmínky

Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením obchodní veřejné soutěže
podle Obchodního zákoníku.
Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky zájemce z hodnocení.
Zadavatel nemá povinnost informovat písemně zájemce o tom, že jeho nabídky byla vyřazena.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní,
nevzniká vyzvaným zájemcům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. Případné zrušení zadání veřejné
zakázky oznámí zadavatel všem vyzvaným.
Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatele
nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a
smlouvu neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí.
Každý zájemce nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně
bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.

V Liptále, dne: 21.1.2009

……………….
Miroslav Vaculík
starosta obce

Příloha č. 1 - Technické podmínky digitálního zpracování územních plánů dotovaných Zlínským
krajem

