OBEC TŘEBICHOVICE
Třebichovice 89, 273 06 Libušín, tel. 312 672 216, fax. 312 672 224
e-mail obectrebichovice@seznam.cz

Věc: Výzva k podání nabídky na zpracování Změny č. 2 územního plánu obce Třebichovice
Obec Třebichovice vyzývá podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) k podání cenové nabídky na akci:

Změna č. 2 ÚP Třebichovice
1.

Informace o zadavateli zakázky

Zadavatel:
Adresa:
IČ:
E-mail:
Tel.:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Obec Třebichovice
Obecní úřad Třebichovice, Třebichovice 89, 273 06 Libušín
00235016
obectrebichovice@seznam.cz
312 672 216
KB, a.s.
7525-141/0100
M. Jehličková, tel.: 732 913 211 (T-Mobile), 724 862 549 (O2), e-mail: starostka@trebichovice.cz

Obec Třebichovice má schválený:
−
územní plán z roku 2008;
−
změnu č. 1 ÚP z roku 2011; předmět změny – prověření možnosti vymezení částí pozemků pro stavbu jednoho
rodinného domu bez nutnosti pořizovat regulační plán; není k dispozici právní stav dokumentace po vydání změn
územního plánu dle § 55 odst.5) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
−
změnu č. 3 ÚP z roku 2012; předmět změny – změna funkčního využití zastavitelní plochy bydlení na zastavitelnou
plochu pro rekreaci (penzion); není k dispozici právní stav dokumentace po vydání změn územního plánu dle § 55
odst.5) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
−
ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBICHOVICE schváleno dne 9. 12. 2013.
Pozn.: vše ke stažení z http://www.trebichovice.cz/index.php?nid=2046&lid=cs&oid=2132928

2.

Vymezení plnění zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování změny č. 2 územního plánu obce Třebichovice autorizovaným architektem
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádem, ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon) a v souladu s příslušnými souvisejícími prováděcími předpisy.
Bližší specifikace plnění zakázky je popsána v ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBICHOVICE, které je přílohou
výzvy
Přestože součástí obsahu ZADÁNÍ není specifikace obsahu dokumentace právního stavu (§ 55 odst. 5 stavebního zákon)
po vydání této změny ÚP, prosíme uchazeče „pod čarou“ nacenit také vyhotovení dokumentace právního stavu. Tato
položka nebude předmětem hodnocení a bude plněna jen v případě dostatku finančních prostředků zadavatele na základě
uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo.
3.

Termín a místo plnění zakázky:

Předpokládaný termín zahájení – únor 2014
Předpokládaný termín odevzdání návrhu změny ÚP – duben/květen 2014
Místo plnění – obec Třebichovice

OBEC TŘEBICHOVICE
Třebichovice 89, 273 06 Libušín, tel. 312 672 216, fax. 312 672 224
e-mail obectrebichovice@seznam.cz
4.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

−
−

Identifikace uchazeče
Doklad o splnění kvalifikačních požadavků na projektanta ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (osvědčení o autorizaci)
Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona čestným prohlášením
Uchazeči předloží soupis minimálně dvou dosud pořízených územních plánů nebo změn územních plánů pro územní
celky obdobné velikosti jako obec Třebichovice s uvedením předmětu a ceny zakázky včetně DPH.

−
−
5.

Základní požadavky na zpracování nabídky:

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo včetně navrhovaného harmonogramu plnění zakázky, včetně platebního
kalendáře.
6.

Termín, místo a podmínky pro podání nabídek:

Písemnou nabídku je nutno zaslat v uzavřené obálce s označením „Změna č. 2 ÚP Třebichovice – NEOTVÍRAT“ na
adresu Obecního úřadu Třebichovice, nejpozději do 3. 2. 2014 do 12 hodin.
Vyhodnocení přijatých nabídek a písemné vyrozumění všem uchazečům bude provedeno do 17. 2. 2014.
Zadavatel není povinen sdělovat důvody přijetí nebo odmítnutí nabídky.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže.
7.

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:
- Nabídková cena
- Návrh smlouvy o dílo (včetně harmonogramu plnění zakázky, platebního kalendáře)
- Záruka a garance za zakázku
- Reference
8.

Další ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit vyhlášené nabídkové řízení, případně neuzavřít smlouvu o dílo se žádným z uchazečů.
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Uchazeči o zakázku předloží své nabídky bezplatně a z jejího předání nemohou vůči zadavateli uplatňovat žádné nároky.
Výběrové řízení dle této výzvy není ani nadlimitní či podlimitní veřejnou zakázkou dle zákona č. 137/2006Sb., v platném
znění o veřejných zakázkách (dále jen zákon). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy zadavatel nepostupuje
žádným z předepsaných druhů zadávacího řízení, ale je povinen respektovat zásady uvedené v § 6 zákona. Tato veřejná
zakázka malého rozsahu je v daném případě soutěží, kterou zadavatel vyhlašuje za účelem získání nejvhodnější nabídky.

……………………………………….……
Markéta Jehličková
starostka

Příloha výzvy:
ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBICHOVICE ze dne 9. 12. 2013, vč. vyhodnocení

