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Obec Zdechovice 
 

vyzývá 
 

v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zákonem č. 
186/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění 
 

dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

"ÚZEMNÍ PLÁN ZDECHOVICE" 
 
 
I. Identifikační údaje zadavatele: 
 
Zadavatel:  Obec Zdechovice 
IČ:   00274623 
statutární zástupce: Ing. Robert Chutic, starosta obce 
sídlo:   Zdechovice 96, 533 11 Zdechovice 
tel.:   466 936 101, 606 660 236 
e-mail:   obec@zdechovice.cz  
bankovní spojení: 4626561/0100 
kontaktní osoba: Ing. Robert Chutic, starosta obce 
 
 
II. Předmět zakázky: 
 
1. Předmětem plnění zakázky je zpracování územně plánovací dokumentace "Územní plán 

Zdechovice", která bude řešit celé území obce Zdechovice. 

2. Rozsah a obsah zpracování územního plánu je stanoven platnými předpisy (zákon č. 186/2006 
Sb., stavební zákon, v platném znění o územním plánování a stavebním řádu - dále také jen 
jako SZ, a vyhláška č. 500/2006 Sb., v platném znění o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).  

3. Součástí díla budou doplňující průzkumy a rozbory, které budou sloužit zpracovateli pro 
seznámení se s řešeným územím. Takto získané informace budou využity při vlastním 
zpracování návrhu územního plánu.  

4. Forma zpracování územně plánovací dokumentace bude digitální, všechny etapy územního 
plánu budou předány jak v tištěné, tak digitální podobě ve formátu pdf umožňující tisk všech 
grafických příloh v příslušném měřítku v odpovídající kvalitě a tisk textových částí na formát A4.  

5. Územní plán bude zpracován v souladu s metodikou MINIS, ve verzi aktuální v době zahájení 
prací na návrhu územního plánu. Data zpracovaná dle této metodiky budou zpracována z dat 
závěrečné etapy zpracování tj. po vydání územního plánu zastupitelstvem obce. 

6. Při zpracování předmětu zakázky musí být dodržena veškerá ustanovení příslušných zákonů a 
vyhlášek. 

7. Zakázka bude rozdělena do následujících etap: 
1) zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání na základě schváleného 

zadání územního plánu (dle §50 odst. 1 SZ) - součástí etapy je účast uchazeče na 
společném jednání o návrhu územního plánu (odevzdána budou 2 tištěná paré a data 
na CD ve formátu PDF) 

2) upravení návrhu územního plánu pro veřejné projednání na základě vyhodnocení 
výsledků projednání - společného jednání (dle §51 odst. 1 SZ), součástí etapy je účast 
uchazeče na veřejném projednání návrhu územního plánu (odevzdána budou 2 tištěná 
paré a data na CD ve formátu PDF) 
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3) upravení návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání - veřejného 
projednání (dle §53 odst. 1 SZ) - pro vydání resp. schválení zastupitelstvem obce 
územního plánu (odevzdáno bude 1 tištěné paré a data na CD ve formátu PDF) 

4) upravení a dotisk dokumentace po vydání územního plánu (odevzdána budou 4 tištěná 
paré a data na CD ve formátu PDF) 

5) zpracování dat územního plánu dle metodiky MINIS (předána budou 4 CD s daty) 
 
8. Ve spolupráci s pořizovatelem budou zpracovateli poskytnuty dostupné podklady např.: mapa 

katastru nemovitostí, platná ÚPD (ÚPO) vč. jejích změn, data ÚAP pro řešené a kontaktní 
území (ORP Přelouč), známé záměry výstavby v obci apod. 

 
 
III. Předpokládané lhůty plnění: 

 
Maximální lhůty pro zpracování jednotlivých etap zakázky: 

1) zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání na základě schváleného 
zadání územního plánu - do 17 týdnů po předání schváleného zadání územního plánu, 
dat ÚAP a podpisu smlouvy o dílo 

2) upravení návrhu územního plánu pro veřejné projednání na základě vyhodnocení 
výsledků projednání - společného jednání - do 8 týdnů po předání vyhodnocení 
projednání (společného jednání) 

3) upravení návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání - veřejného 
projednání - do 6 týdnů po předání výsledků projednání a předání návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu  

4) upravení dokumentace po vydání územního plánu - do 3 týdnů po výzvě zadavatele ke 
zpracování této etapy 

5) zpracování dat územního plánu dle metodiky MINIS - do 3 týdnů po předání etapy 4). 
 
 
IV. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 
 
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 430.000,- Kč. 

 
 
V. Kritéria hodnocení nabídek: 
 
Hodnotícím kritériem pro hodnocení předložených nabídek je celková nabídková cena za 
zpracování všech etap zakázky bez  a s DPH při dodržení podmínek této výzvy. 

 

 
VI. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů: 
 
Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady předložením následujících dokladů (doklady uchazeč 
předkládá minimálně v kopii, vybraný uchazeč bude před jednáním o uzavření smlouvy o dílo 
vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace): 

1) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 
zákona o veřejných zakázkách (vzor je přílohou této výzvy) 

2) výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 90 dní) 
3) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky 
4) seznam alespoň třech zakázek obdobného charakteru jako je předmět zakázky (návrh 

územního plán podobně velkého sídla nebo většího) zpracovaných uchazečem v 
posledních pěti letech 
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VII. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 
 

1. Písemná nabídka musí obsahovat: 
1) Krycí list (viz příloha výzvy) 
2) Příloha č.1 – Čestné prohlášení vyzvaného dodavatele (viz. požadavky a příloha výzvy)  
3) Příloha č.2 – Kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku, doklad o 

oprávnění k podnikání a osvědčení o autorizaci 
4) Příloha č.3 – Kvalifikační předpoklady - přehled zakázek (viz. požadavky) 
5) Příloha č.4 – Časová náročnost jednotlivých etap díla 
6) Příloha č.5 – Ocenění prací v členění dle jednotlivých etap zakázky 

 
2. Součástí nabídky musí být všechny uvedené přílohy. Pokud výše uvedené přílohy nebudou 

součástí nabídky vyzvaného uchazeče, bude tento ze soutěže vyloučen. 
3. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a písemné formě, podepsána oprávněným 

zástupcem uchazeče. 
4. Předložení nabídky ve variantách se nepřipouští. 
5. Nabídka bude odevzdána ve vytištěné formě, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno 

ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden 
celek. 

6. Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení. 
7. Nabídka uchazeče bude podána v zalepené nebo zapečetěné obálce s označením: „Veřejná 

zakázka malého rozsahu – Územní plán Zdechovice“. Obálka bude na uzavření opatřena 
razítky uchazeče nebo zaslána poštou se stejnými náležitostmi, přičemž lhůta je splněna 
okamžikem doručení zadavateli. Obálku je nutné označit nápisem „SOUTĚŽ ÚP – 
NEOTVÍRAT“. 

 
 
VIII. Lhůty pro podání nabídek a místo jejich podání: 
 
1. Soutěžní lhůta počíná běžet vyhlášením soutěže, tj. dne 08. ledna 2016 

2. Vaše nabídky zašlete poštou na adresu Obecní úřad Zdechovice, Zdechovice 96, 533 11 
Zdechovice, nebo je na této adrese můžete předat osobně v kanceláři obecního úřadu a to 
nejpozději do 21. ledna 2016 do 16,00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 21. ledna 2016 
v 18,00 hod. v kanceláři obecního úřadu ve Zdechovicích. 

 
 
IX. Zadávací lhůta: 
 
Uchazeč je vázán nabídkou po dobu 2 měsíců od uplynutí lhůty pro doručení nabídek. 

 
 
X. Zadávací podklady: 
 
Zadávací dokumentace sestává z této výzvy. Veškeré informace o výše uvedené akci bude 
podávat pouze formou písemných nebo emailových dotazů a odpovědí kontaktní osoba – Ing. 
Robert Chutic, starosta obce (viz identifikační údaje zadavatele). 
 
 
XI. Závěrečná ustanovení: 

 
1. Po otevření obálek a provedení formální kontroly úplnosti budou z dalšího posuzování a 

hodnocení vyřazeny ty nabídky, které nejsou z hlediska podmínek zadávacího řízení úplné. 

2. Zadavatel zruší soutěž, budou-li po posouzení všechny nabídky vyřazeny. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodu. 
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4. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit, doplnit nebo upřesnit v průběhu soutěže podmínky a to 
písemným sdělením všem vyzvaným uchazečům. 

5. Uchazeč, jehož nabídka bude hodnocena jako nejlepší bude zadavatelem vyzván k předložení 
návrhu smlouvy o dílo. Pokud nebude smlouva o dílo uzavřena, zadavatel si vyhrazuje právo 
vyzvat dalšího uchazeče v pořadí dle výsledného hodnocení nabídek k předložení návrhu 
smlouvy o dílo. 

6. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím 
řízení.  

7. Zadavatel se vyhrazuje právo po ukončení soutěže neuzavřít smlouvu o dílo s žádným 
z vyzvaných uchazečů.  

8. Údaje o přihlášených dodavatelích a jejich podané nabídce, tedy jméno, příjmení, název firmy 
a IČ mohou být zveřejňovány na internetových stránkách obce. Podáním nabídky s tímto, tak 
jako s dalším zpracováním svých osobních údajů, vyslovují uchazeči souhlas dle ustanovení § 
5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

9. Výzva má dvě přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 

- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 

 
Ve Zdechovicích, dne 07. ledna 2016 
 
 
 
 
 
        ………………………………..…… 
        Ing. Robert Chutic, starosta obce 
 
 
 


