Příloha č. 2

Zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, v souladu se Závaznými
pokyny pro žadatele a příjemce podpory Operační program Životní prostředí a dle zákona
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Název zakázky:

„Zpracování digitálního
povodňového plánu pro území obce
s rozšířenou působností Kopřivnice“

Zadavatel zakázky:
město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
742 21 Kopřivnice

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Osoba pověřená jednat za zadavatele:
Telefon:
E-mail:

město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
00298077
Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního
prostředí
+420 556 879 780, 736 614 206
ziv.prostredi@koprivnice.cz

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení digitálního povodňového plánu (dále jen „DPP“)
pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Kopřivnice, tzn. elektronické zpracování
textové, datové a grafické části povodňového plánu a vzájemné provázání těchto částí.
Povodňový plán ORP Kopřivnice bude zpracován dle platné legislativy, v souladu s
odvětvovou technickou normou vodního hospodářství upravující tuto problematiku a
s Metodikou MŽP pro tvorbu digitálních povodňových plánů. Nabídková cena bude
zpracována dle přiloženého rozpočtu.
Předpokládaná hodnota zakázky je 220.000,- Kč bez DPH.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující činnosti:
a) zajištění a aktualizaci podkladových dat
b) vytvoření textové části DPP
c) vytvoření grafické části DPP
d) naplnění databází DPP
e) naplnění databází POVIS
f) vytvoření mapového projektu
g) vytvoření všech nezbytných příloh
h) publikování DPP
i) testování a vyhodnocení funkčnosti povodňového plánu
j) proškolení uživatelů povodňového plánu
k) aktualizace DPP po celou dobu udržitelnosti projektu.

LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Předpokládaný termín zahájení doby plnění zakázky se předpokládá 1.4.2014. Požadovaný
termín dokončení plnění zakázky zadavatel stanoví nejpozději na 30.9.2014.
Místem plnění veřejné zakázky je území ORP Kopřivnice.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH
a cenu celkem včetně DPH.
Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena
upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
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Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr, přičemž zadavatel
nepovažuje položku za oceněnou, pokud u ní bude uvedeno 0,- Kč. Takovou skutečnost bude
zadavatel považovat za nesplnění povinnosti uchazeče ocenit všechny položky uvedené ve
výkazu výměr a tato skutečnost bude důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího hodnocení.
Stejně bude posuzovat ocenění položky s odlišnou výměrou nebo neocenění položky vůbec.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí dle § 50 odst. 1 zákona:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona;
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona;
c) splnění technických kvalifikačních kritérií podle § 56 zákona.

ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Základní kvalifikační kritéria stanovená v § 53 odst. 1 zákona splňuje ten dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její 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) který 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její 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) který 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,
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e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který 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) který 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) který 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,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavce 1
zákona písmeno a) až k) předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že
zadavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným
zadavatelem.

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, tzn., že
požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán;
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
v kopii. Výpis z obchodního rejstříku však nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Zadavatel požaduje k prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložit následující
dokumenty:
dle §56 odst. 2, písm. a) k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
dodavatele pro plnění veřejné zakázky požaduje veřejný zadavatel seznam významných
služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby
plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:
- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly tyto služby
poskytovány veřejnému zadavateli
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně,
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Zadavatel požaduje pro splnění technických kvalifikačních předpokladů doložení seznamu
min. 2 významných služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 3
letech. V tomto seznamu budou uvedeny minimálně:
- 2 služby na zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP nebo kraj
- nebo 1 služba na zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP nebo kraj a 1
služba na zpracování internetové aplikace pro město nebo ORP s více než 20 000
obyvateli.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce uvede své identifikační údaje v rozsahu uvedeném
v krycím listu nabídky.
Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem či za dodavatele (uchazeče). Do návrhu smlouvy budou dodavatelem
(uchazečem) zapracovány veškeré požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci nebo
jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky, které jsou pro
dodavatele (uchazeče) závazné a dodavatel (uchazeč) není oprávněn je měnit, pokud není
v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit
od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele (uchazeče). V případě rozporů je pak
vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.
Dodavatel (uchazeč) ve své nabídce předloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem či za dodavatele (uchazeče), z něhož bude vyplývat, že je uchazeč vázán celým
obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, a to
včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku v písemné formě.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Nabídka bude předložena ve dvou písemných
vyhotoveních a v jedné kopii na CD.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH
KRITÉRIÍ
Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

V Kopřivnici dne 17.1.2014

Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Kopřivnice
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