Město Nové Město pod Smrkem
se sídlem: Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
zastoupené Ing. Pavlem Smutným, starostou města
Zn.: CC/ZMR/NMpS1/15-PP

Oznámení o zahájení poptávkového řízení
pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Novy územní plán města Nové Město pod Smrkem"
Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Územního plánu města Nové Město pod Smrkem (dále
jen ÚP), a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška č.
500/2006 Sb.), vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen
vyhláška č. 501/2006 Sb.) a s dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují.
Územní plán města Nové Město pod Smrkem bude zpracován na základě zpracovaných Územně
analytických podkladů ORP Frýdlant, které jsou k dispozici na pracovišti stavebního úřadu ORP
Frýdlant a na základě návrhu zadání ÚP Nové Město pod Smrkem.
Předmět zakázky je členěn do následujících etap:
1. Doplňující průzkumy a rozbory k ÚP
2. Návrh ÚP pro společné projednání
3. Úprava návrhu ÚP pro veřejné jednání
4. Úprava návrhu ÚP pro vydání
Součástí předmětu plnění je i spolupráce uchazeče (dodavatele) při všech projednáváních
svolaných zadavatelem v souvislosti se zpracováním ÚP Nové Město pod Smrkem (spolupráce při
projednávání návrhu ÚP, účast na společném jednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků
projednání návrhu, úprava návrhu před veřejným projednáním, apod.). Zpracování návrhu ÚP pro
společné projednání a jeho následná úprava do podoby návrhu pro veřejné jednání je
spolufinancováno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu 117D05 „Podpora
územně plánovacích činností obcí“ pro podprogram 117D0510 „Podpora územně plánovacích
činností obcí“- titul: územní plán (ÚP). Ostatní činnosti jsou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele.
Podrobně je předmět zakázky definován v zadávací dokumentaci (dále je ,,ZD“), která je
k dispozici na vyžádání u poradce zadavatele, společnosti Compet Consult s.r.o., kancelář:
Tržní náměstí 876/11, 460 01 Liberec, e-mail: petra.pychova@competconsult.cz , mobil:
+420 724 365 227.
Toto poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, není ve smyslu § 18 odst. 5 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) realizováno postupem dle
ZVZ, při kterém však zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 ZVZ
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Územní plánování

CPV kód: 74100000-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí cca 1.000.000,- Kč bez DPH.
Doba plnění zakázky:
Předpokládané zahájení prací - neprodleně po ukončení poptávkového řízení a uzavření smlouvy
o dílo s vybraným dodavatelem, předpoklad 1/2016.
Harmonogram požadovaných prací:
1.
2.
3.
4.

Doplňující průzkumy a rozbory k ÚP: do 4 měsíců od uzavření smlouvy
Návrh ÚP pro společné projednání, do 6 měsíců od uzavření smlouvy
Úprava návrhu ÚP pro veřejné jednání: do 2 měsíců od předání pokynů pro úpravu
Úprava návrhu ÚP pro vydání: do 2 měsíců od předání pokynů k dopracování díla

Místo plnění zakázky:
Místem plnění je Město Nové Město pod Smrkem, k.ú. Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov pod
Smrkem a Hajniště pod Smrkem.

Podmínkou účasti ve veřejné zakázce malého rozsahu je prokázání kvalifikace v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
K prokázání kvalifikace v rámci tohoto poptávkového řízení uchazeč předloží:
1.
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 odst. 1
ZVZ (viz. Příloha č. 2 ZD)
2.

Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán podle
zvláštních právních předpisů, ne starší než 90 dnů.

3.

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.

4.

Doklad osvědčující odbornou způsobilost osob, jejichž prostřednictvím uchazeč
zabezpečuje odbornou způsobilost. Za tento doklad se považuje doklad o autorizaci dle
zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, v oboru územní plánování nebo autorizaci se
všeobecnou působností (bez specifikace).
Pokud bude uchazeč prokazovat splnění určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o
odborné způsobilosti prostřednictvím subdodavatele (to se týká i odpovědných osob, které
nejsou zaměstnanci uchazeče), musí uchazeč předložit mimo příslušné oprávnění rovněž
doklady v souladu s pátou odrážkou bodu 7.6. ZD.
Seznam významných obdobných zakázek (obdobných služeb) realizovaných dodavatelem
v posledních 3 letech. Za obdobné zakázky (obdobné služby) se v tomto případě považuje
zpracování územních plánů pro obce a města, případně změn územních plánů.
V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky včetně uvedení počtu obyvatel
obce, pro které byly obdobné služby zpracovány, doba plnění a jméno a kontakt na
objednatele.
Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který výše uvedeným způsobem doloží, že
v posledních 3 letech řádně realizoval (dokončil) alespoň 3 obdobné.

5.

Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší
nabídková cena bez DPH.
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Prohlídka místa plnění:
Předmět veřejné zakázky nevyžaduje organizovanou prohlídku místa plnění, místo plnění je volně
přístupné.
Lhůta pro podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do dne 11.1.2016 do 10:00 hodin.
Místem pro podání nabídky je kancelář poradce zadavatele, Compet Consult s.r.o., Tržní
náměstí 876/11, 460 01 Liberec. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech 08:30-12:00
a 13:00-15:00 hod., nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny
nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek
komise neotvírá.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí
60 kalendářních dní.
Nabídka bude předložena v českém jazyce, ve struktuře a rozsahu stanoveném v ZD.
Poskytnutí zadávací dokumentace dodavatelům
Kompletní zadávací dokumentace se všemi přílohami bude vydána na základě písemné žádosti
zaslané elektronicky k rukám Petry Pýchové, DiS., jakožto zástupce poradce zadavatele
společnosti Compet Consult s.r.o., na adresu petra.pychova&competconsult.cz , mobil:
+420 724 365 227.

V Novém Městě pod Smrkem dne 22.12.2015

Za zadavatele:

Ing. Pavel Smutný,
starosta Nového Města pod Smrkem
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