Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Název zakázky

Územní plán Kopřivnice

Druh zakázky

Služba
Předpokládaná hodnota zakázky činí 1.800.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota

Tato částka je zároveň maximální možnou nabídkovou cenou.
Uchazeči, jejichž nabídka bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu, budou
vyloučení pro nesplnění požadavků zadavatele.

Datum vyhlášení zakázky

15.09.2016

Název programu

Integrovaný regionální operační program, Prioritní osa 3, Specifický cíl
3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Zadavatel

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

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele

Ing. Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče

Kontaktní osoba
zadavatele ve věci zakázky

Ing. Markéta Kvitová, 556 879 692, 731 691 746,
marketa.kvitova@koprivnice.cz
Zpracování územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území podle schváleného Zadání Územního plánu Kopřivnice. Bližší
specifikace je uvedena v přílohách tohoto oznámení, kterými jsou Zadání
Územního plánu Kopřivnice, návrh smlouvy o dílo, krycí list.

Předmět zakázky

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám,
případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po
doručení žádosti podle předchozího odstavce.
Termín zahájení: po podpisu SOD, nejpozději 21.11.2016

Termín a místo plnění

Termín ukončení a předání kompletního díla: 1.4.2019
Místem plnění je město Kopřivnice.

Požadavky na prokázání
kvalifikace

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží
čestné prohlášení o tom, že:
- 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;
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;
v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech
neproběhlo 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;
není v likvidaci;
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění;
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či
mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních
právních předpisů;
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního
předpisu;
nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa
nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním
trhu.

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží:
- kopii dokladu o oprávnění k podnikání, příp. kopii výpisu z obchodního
rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán);
- kopii Osvědčení o autorizaci pro obor architektura nebo autorizaci pro
obor územní plánování nebo autorizaci se všeobecnou působností
vydané ČKA 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, nebo kopii dokladu o registraci osoby usazené nebo osoby
hostující vydaného ČKA;
- kopii Osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o
hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí;
- kopii autorizace Ministerstva životního prostředí podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů.

Reference – uchazeč předloží seznam alespoň 3 významných zakázek
na služby s obdobným předmětem plnění, tj. zpracování územních
plánů pro obce s minimálním počtem obyvatel 10 tis. nebo s minimální
rozlohou správního území 1400 ha, které realizoval podle zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Nesplní-li
uchazeč
kvalifikační
předpoklady
včetně
referencí
v požadovaném rozsahu, bude jeho nabídka vyloučena ze zadávacího
řízení.
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);
- potvrzení finančního úřadu ne starší 6 měsíců o daňových nedoplatcích;
(doklad může být nahrazen čestným prohlášením o daňových
nedoplatcích).
Tyto doklady může uchazeč nahradit předložením originálu nebo úředně
ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Nedoloží-li uchazeč tyto doklady v požadovaném rozsahu, nebude
s uchazečem uzavřena příslušná smlouva o dílo a o uzavření smlouvy o
dílo bude jednáno s druhým uchazečem v pořadí.
Lhůta pro podání nabídek

04.10.2016 do 11:00 hod.
Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Místo pro podání nabídek

Osobně lze nabídku podat na výše uvedenou adresu do podatelny, která
je v přízemí, dveře č. 146.
Při podání nabídky poštou se za okamžik doručení považuje převzetí
nabídky pracovníkem úřadu na adrese Městský úřad Kopřivnice,
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Nabídky se podávají pouze v písemné formě. Nabídka musí být podána
v uzavřené obálce s označením: „Územní plán Kopřivnice –
NEOTVÍRAT“ na adresu zadavatele.
Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Forma podání nabídek

Nabídka musí obsahovat řádně vyplněný a podepsaný „krycí list“ a „návrh
smlouvy o dílo“.
Za obsahovou úplnost odpovídá výhradně uchazeč.
Jestliže nebude návrh smlouvy o dílo podepsán osobou oprávněnou
jednat za uchazeče, bude nabídka vyřazena.

Požadovaný jazyk nabídky

Čeština.

Zadávací lhůta

Uchazeč je svou nabídkou vázán do 3.1.2017. Uchazeč, jehož nabídka
bude vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do
podpisu smlouvy o dílo.

Hodnotící kritérium

Nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Práva zadavatele

- Uchazeč je při zpracování nabídky povinen vycházet z obchodních
podmínek, které musí bezvýhradně dodržet (návrh smlouvy o dílo
včetně příloh), případně jednotlivé podmínky upravit pro zadavatele
výhodněji, a stejně tak ze všech dalších součástí zadávacích podmínek.
- Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů vzniklých z účasti ve
výběrovém řízení a nabídky se nevracejí.
- Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které

budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a
případně v průběhu plnění z uzavřené smlouvy zveřejnit v rámci
transparentnosti řízení na internetu. Těmito informacemi jsou: název
uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, skutečná cena
zakázky a skutečná doba plnění zakázky. Ukončením zadávacího řízení
nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání
veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše
uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení
bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím
souhlas.
- Tato zakázka malého rozsahu je zadávána v indikativním nabídkovém
řízení, které nezakládá právo na uzavření smlouvy a může být bez
udání důvodu zrušeno.
1) Krycí list
Přílohy oznámení

2) Návrh smlouvy o dílo
3) Zadání Územního plánu Kopřivnice

podpis pověřeného zástupce zadavatele

