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DATUM:

24.08.2012

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu
Název zakázky

Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice

Předmět zakázky

Služba – zpracování změny územního plánu

Datum vyhlášení zakázky

27.08.2012

Zadavatel

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Šárka Fabiánová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Eva Bujnošková, 556 879 684, 731 691 746,
eva.bujnoskova@koprivnice.cz

Popis předmětu zakázky

Zpracování Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice dle ustanovení § 16
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
pro území města Kopřivnice. Bližší specifikace zakázky včetně Zprávy o
uplatňování Územního plánu Kopřivnice jsou uvedeny v přílohách tohoto
oznámení. Uchazeč se může informovat před odevzdáním nabídky o
dalších záležitostech, majících vliv na zpracování nabídky, možná je
domluva prohlídky řešené oblasti.

Termín plnění

Termín zahájení: nejpozději 15.10.2012.
Termín ukončení 1. etapy díla: nejpozději 15.02.2013.
Termín ukončení celého díla vyplyne z průběhu projednávání Změny č. 3
ÚP Kopřivnice.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení § 53 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních
předpokladů uvedených v § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Splnění těchto základních
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kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením čestného
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč
splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným
zadavatelem. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou
jednat za uchazeče a to v souladu s platným výpisem z obchodního
rejstříku (pokud je v něm zapsán nebo výpisem z jiné obdobné evidence).
Čestné prohlášení nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb.
Kopie dokladu o oprávnění podnikat, příp. kopie výpisu z obchodního
rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán).
Kopie Osvědčení o autorizaci pro obor architektura, územní plánování
nebo autorizaci se všeobecnou působností vydané Českou komorou
architektů podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona č. 137/2006 Sb.
Uchazeč je povinen uvést alespoň 3 reference s obdobným předmětem
plnění, jako je plnění této veřejné zakázky.

Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy předloží originál (nebo úředně
ověřenou kopii) dokladu o oprávnění k podnikání a výpis z obchodního
rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán); výpis z obchodního rejstříku
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění
kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni
zveřejnění výzvy a končí dnem 12.09.2012 do 14.00 hod. Nabídky, které
budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem
otevírány a uchazeč bude zadavatelem v souladu s ustanovením § 71
odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. bezodkladně vyrozuměn o tom, že jeho
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí
zásilky adresátem, tzn. městem Kopřivnice.
Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Místo pro podání nabídek

IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Osobně lze nabídku podat na výše uvedenou adresu do podatelny, která
je v přízemí, dveře č. 171.
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené názvem zadavatele a
nápisem „Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice - NEOTVÍRAT“.
Za písemnou formu se připouští i elektronické podání, pokud je zadavateli
doručeno prostřednictvím informačního systému datových schránek
s označením věci: „Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice NEOTVÍRAT“.

Forma podání nabídek

Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
V případě elektronického podání prostřednictvím informačního systému
datových schránek musí být nabídka ve formátu PDF s podpisem.
Za podpis se považuje elektronický podpis oprávněné osoby založený na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpis na papírové předloze skenovaného
dokumentu.
Obálky s nabídkou musí být na zadní straně na uzavření opatřeny
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razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách
s nabídkami bude uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení dle
ust. § 71 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.
Požadovaný jazyk nabídky

Čeština.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta trvá 60 dnů.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší
nabídková cena.

Hodnotící kritérium

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí jednotlivé
nabídky dle nabídnuté ceny včetně DPH tak, že jako nejúspěšnější bude
stanovena nabídka s nejnižší nabízenou cenou. Před ustanovením pořadí
úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle
ustanovení § 77 zákona č. 137/2006 Sb. (mimořádně nízká nabídková
cena).

Další požadavky

Uchazeč je v nabídce povinen vyslovit souhlas se zveřejněním hodnocení
nabídek včetně zveřejnění příslušné smlouvy.

Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči
v nabídkách.
- Zadavatel předložené nabídky uchazečům nevrací.
- Uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své
nabídky a zadavatel nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto
náklady, bez ohledu na provedení a výsledky zadávacího řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a
výběrové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednání o obsahu smlouvy o dílo před jejím
uzavřením.

Přílohy oznámení

1) Krycí list
2) Návrh smlouvy o dílo
3) Zpráva o uplatňování Územního plánu Kopřivnice
4) Příloha Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice

Ing. Šárka Fabiánová v.r.
pověřený zástupce zadavatele

