Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlem:

Olšany u Prostějovač.50,
79814 Olšany u Prostějova

Zastoupený: RNDr. Milanem Elfmarkem –
starostou obce
Telefon:+420 604 982 221
E-mail:elfmark@olsanyupv.cz
IČ:

Název veřejné zakázky :
Zpracování územního plánu obce
Olšany u Prostějova
.j. : 52/2012

Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu

00288560

Obec Olšany u Prostějova (dále jen „Obec“) vyzývá k předložení nabídky pro níže
specifikovanou veřejnou zakázku:

Vymezení území:
Obec Olšany u Prostějova leží 9km severovýchodně od města Prostějov, celková rozloha katastru obce je
1105 ha. K 1.lednu 2012 byl počet obyvatel v Olšanech u Prostějova celkem 1630.

I. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky
1. Název zakázky: Zpracování územního plánu obce Olšany u Prostějova
2. Předmět veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování územního plánu pro výše uvedenou veřejnou zakázku v
rozsahu požadavků zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Kritéria pro hodnocení nabídek
Vybrána bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

4. Doba plnění předmětu zakázky :
Co nejkratší lhůty jednotlivých etap pořizování dokumentace. Lhůty plnění s vybraným dodavatelem budou
sjednány ve smlouvě o dílo. Předpokládaný termín zahájení realizace je 1.5.2012.

5. Místo plnění předmětu zakázky:
Česká republika, okres Prostějov, Obec Olšany u Prostějova, včetně místní části Hablov

II. Další požadavky zadavatele:
1. Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2. Podmínkou uzavření smlouvy je získání dotace z podprogramu obnovy venkova pro rok 2012 od
Olomouckého kraje

III. Nabídka musí obsahovat
1. Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno,
telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení
s uvedením čísla účtu
2. Časový harmonogram postupu prací
3. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v následujícím rozsahu:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona (viz odst. 1)
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona (viz odst. 2)

1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
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,
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c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož 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,
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,
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,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště ,
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,
l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
pracovali u zadavatele a
m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10
%.
Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč čestným prohlášením.

2. Profesní kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů tím, že v nabídce předloží:
-výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán;
-doklad k oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné profesní oprávnění či licenci
Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením příslušných dokladů v prosté kopii.

V. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH
musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2. Nabídka musí obsahovat oceněný soupis prací bez DPH, DPH bude ještě vyčíslena zvlášť a nakonec
celková cena i s DPH.
3. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy
na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

VI. Místo a lhůta pro podání nabídek
1. Nabídky v zalepené obálce obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace s razítkem
uchazeče a označené „Neotvírat – veřejná zakázka Zpracování Územního plánu obce Olšany u
Prostějova“ bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu Obec Olšany u
Prostějova, Olšany u Prostějova č.50, 79814 Olšany u Prostějova, a to nejpozději do konce lhůty
stanovené pro podávání nabídek, tj. do pátku 6.4.2012, 12:00 hodin.
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2. Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek
datum: 6.4.2012
3. Adresa místa, kde se uskuteční jednání:

hodina: 13:00
Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova č. 50, 798 14

VII. Závěrečná ustanovení
1. Nabídka se předkládá v počtu 1 ks originálu.
2. Při nesplnění podmínek této výzvy si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do
hodnocení nabídek.
3. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny
do hodnocení nabídek.
4. Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
6. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se této veřejné zakázky je RNDr. Milan Elfmark, starosta obce,
telefon 604 982 221.

V Olšanech u Prostějova, dne 20. 3. 2012
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