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Výběrové Yízení- výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona č. t34l2OL6 Sb. na služby
Územní plán Bílence
obec Bílence vyhlašuje výběrové řízenína výběr zhotovitele nového územního plánu BÍlence, a

to v rozsahu všech tří částíobce (Bílence, Voděrady, Škrle;, a zároveň Vás vyzývá k podání nabídky na
provedení této veřejné zakázky.
předpokládaná hodnota této veřejné zakázky na služby bez daně z přidané hodnoty nepřesáhne
2,0 mil. Kč bez DpH, Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku na služby v hodnotě nepřesahující 2 mil.
Kč bez DpH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, a proto nebudou pro vyhláŠenÍ,prŮběh a
ukončenítohoto výběrového řízení v souladu s § 31 zákona č, 1,34l2OL6 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen ,,ZZvz") použita ustanovení ZZYZ, s výjimkou § 6ZZVZ a ustanovenÍ, na která se
přímo odkazuje tato výzva.

pro toto výběrové řízení platí vnitřní předpis Obce Bílence, kterým je Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu Obce Bí|ence č. t3l2017.

lnformace o předmětu zadávané zakázkv
předmětem zadávacího řízeníje výběr nejvhodnější nabídky na kompletní provedení projekČnía
inženýrské činnosti, včetně zajištění všech nezbytných podk|adŮ pro tuto projekČnía inŽenýrskou
činnost v rozsahu

1.Zpracováníveškerénezbytné dokumentace v rámci zpracování Územního plánu BÍlence, v souladu
s postupy upravenými § 43 až 60 zákona č. L83/2006 Sb. a souvisejícími právními předpisy, a
v souladu s pokyny a požadavky Obce Bílenc

2. Spolupráce s pořizovatelem územníhoplánu, kterým bude Magistrát města Chomutova, Úřad
územníhoplánování
3. Účast na všech jednáních, která budou uskutečněna v návaznosti na přísluŠná ustanovení zákona
L83/2006 Sb. i na ostatních nutných jednáních, svolaných pořizovatelem nebo Obcí BÍlence.

Místem plněníje vždy sídlo Obce Bílence, nebude-|i dohodnuto jinak.
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ldentifikačníúdaie zadavateIe
Název: Obec Bílence
Sídlo: Bílence 45, 43O 01 Bílence

lČ:OO26L793
Statutární zástupce: Mgr. Petra Kubániková, starostka
Telefon statutárního zástupce: 77678t687
E-ma il statutá rního zástu pce: sta rostka @ bile nce.cz
V rozsahu odpovídajícímpřiměřeně ustanovení § 43 ZZYZ ie smluvním zástupcem zadavatele
v tomto výběrovém řízení lng. RostisIav Mareš, bytem Fůgnerova Lg58, 44O 01 Louny, telefon
722O9L4LO, e-mai! projekty@rostisIavmares.com. Oprávnění uvedeného zástupce zadavatele
nezahrnuje zmocnění k provedení výběru dodavatele (zhotovitele zakázky), k vyloučeníúčastníka
výběrového řízenía ke zrušenívýběrového řízení, kteréžtoúkony jsou vyhrazeny zadavateli
samotnému
Lhůta. místo q způsob podání nabídek
Nabídky musíbýt předloženy nejpozději do pondělí18. 11. 2019, do 15:00 hodin.

Nabídky lze podat výhradně v listinné podobě, v českémjazyce. Nabídky doručenépo tomto
termínu nebo nabídky, které nebudou podány požadovaným způsobem, nebudou zadavatelem
hodnoceny.
Nabídka musí být doručena osobně nebo prostřednictvím pošty ve výše uvedené lhůtě na adresu
zadavatele, v řádně uzavřené (tj. zalepené) obálce s označením,,Územní p!án Bílence - zadávací
řízení - neotvírat". Na obálce musí být uvedepo jméno nebo obchodnífirma uchazeče a jeho adresa.

případě doručeníprostřednictvím pošty je pro posouzení okamžiku doručenírozhodující
doručenína adresu zadavatele (tj. podací razítko zadavatele), nikoliv podání zásilky k poštovní

V

přepravě,

požadavkv na způsob zpracování nabídkové cenv
V nabídce uchazeč uvede nabídkovou cenu jako celkovou smluvní cenu za realizaci zakázky (je-li
uchazeč plátcem DPH, bude celková smluvní cena obsahovat DPH).
V nabídce dále uchazeč uvede rozpis nabídkovéceny do jednotlivých dílčíchdokumentací
činnostívnávaznosti na postup zadávání, zpracování, pořizovánía schvalování územníhoplánu.
Nabídková cena bude uvedena v kč,

požadavkv na zpracování a obsah nabídkv
Nabídka musí mít následující obsah.
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a

1) ldentifikačnía kontaktní údaje uchazeče. Součástí těchto údajůjsou kompletní identifíkačníúdaje

firmy uchazeče, kontaktní spojení na statutární zástupce uchazeče a na osoby odpovědné

za

zPracování nabídky a adresa datové schránkv uchazeče, nemá-li uchazeč datovou schránku, uvede emailovou adresu pro komunikaci se zadavatelem.
2) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu
- výpis z

obchodního rejstříku uchazeče (je-li v něm uchazeč zapsán),

- výpis ze

Živnostenského rejstříku uchazeče, s uvedením živnosti ,,projektová činnost ve výstavbě",

-

doklad o autorizaci architekta, který bude za zhotovitele vykonávat odborné činnosti v při
zpracovávání a projednávání územního plánu, přičemžtato osoba je s uchazečem ve smluvním
vztahu, jehož existence bude doložena uchazečem jako součást nabídky,
přiČemŽ vŠechny výše uvedené doklady lze předložit i ve formě neověřené kopie a originály či
ověřené kopie v platném znění předložívybraný uchazeč až před uzavřením smlouvy na tuto

veřejnou zakázku,

- seznam významných zakázek stejného nebo obdobného předmětu plnění, jako je tato zakázka, tj,

v oboru zpracování nebo změn územníchplánů obcív předchozích 10 letech,

- popis

řeŠitelskéhotýmu s uvedením konkrétníchosob, které se budou podílet na plnění této
zakázky,vČetnějejichvzděláníaodbornýchzkušenostísplněním zakázeksestejnýmneboobdobným
Předmětem plnění, jako je tato zakázka, přičemžtyto osoby jsou s uchazečem ve smluvním vztahu,
jehož existence bude doložena uchazečem jako součást nabídky,
3) Nabídková cena za realizaci zakázky a návrh platebních podmínek (tj. navrhovaných termínůa
výše dílčíchplateb za dílo)
4) Termín a harmonogram plnění. Zadavatel požaduje zahájení prací v prosinci 2019 (po uzavření
smlouvy o dílo). Termíny dokončení a předání díla, případně jeho dílčíchčástí,tak jak potřeba jejich
vyhotovení vyplývá ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, jsou předmětem hodnocení
podle hodnotícího kritéria č. 3, přičemž jako vhodnějšíbude hodnocena nabídka, která obsahuje
kratŠÍtermíny plnění. Tato část nabídky musí obsahovat rovněž návrh způsobu organizace průběhu
projekčnícha inženýrských činností.
5) Smluvní pokuty. Uchazeč uvede návrh smluvních pokut za případné nesplnění termínu dokončení
díla a dílčíchtermínů,

6) ZávěreČný list nabídky. Závěrečný list nabídky bude označen datem, jménem, podpisem
razítkem uchazeče.

údaie o hodnotícíchkritériích
Nabídky budou hodnoceny podle více kritérií,a to
1. výše nabídkovéceny (váha 60%),

2. kvalita a odbornost řešitelského týmu (váha 25%),

a

\

3. kvalita uchazečem navrženéhozpůsobu organizace průběhu projekčnícha inženýrských činností
jeho výhodnost pro zadavatele, včetně navržených termínůplnění (váha 1,5%|,

ostatní podmínkv
Nabídky nesplňujícípožadavky uvedené v této výzvě, budou vyřazeny a nebudou hodnoceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posuzování a hodnocení nabídek požádat uchazeče o podání
dodatečných informací a vysvětlení k podané nabídce a jednat s uchazeči o případném doplněníjiž
podaných nabídek. Zadavatel sivyhrazuje právo předložit vybranému uchazečivlastnínávrh smlouvy
o dílo, který bude vycházet z podmínek tohoto výběrového řízenía z nabídky, podané vybraným
uchazečem a v případě, že nebude dosaženo dohody na celém textu smlouvy, tuto smlouvu neuzavřít
a jednat o uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí hodnocení nabídek. Zadavatel si vyhrazuje
právo kdykoliv před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem toto výběrové řízenízrušit, a to i bez
udání důvodu.
Otvírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek neníveřejné,
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni nejméně do 31, I. 2020. Výsledek hodnocení nabídek bude
sdělen uchazečům, kteří podali nabídky, písemně nejpozději do t.12,2019,

Dotazv k vÝzvě a konzultační schůzkv

Dotazy týkajícíse obsahu této výzvy, případně požadavky na doplnění podkladů či informací
k tomuto výběrovému řízení, mohou vznášet uchazeči výhradně prostřednictvím e-mailu, zaslaného
na adresu smluvního zástupce zadavatele v tomto výběrovém řízení (proiektv@rostislavmares.com).
Takto vznesené dotazy nebo požadavky lze podat nejpozději do 14, 7t.20].9 do 15:00 hodin a
zadavatel na ně odpoví vždy nejpozději do 2 dnů od doručenídotazu.

Zadavatel nabízíuchazečům možnost uskutečnění konzultační schůzky, kterou lze spojit s
prohlídkou řešeného územía s nahlédnutím do současně platného územního plánu, přičemžsi
mohou tuto schůzku dohodnout telefonicky se smluvním zástupcem zadavatele lng. Rostislavem
Marešem na čísle722091410, přičemž nejzazšímtermínem pro uskutečnění konzultačníschůzky je
15. 11. 2019 v 10:00 hodin.
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Vtgl. letra Kubániková, starostka

lng. Rostislav Mareš, zástupce zadavatele
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