MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
VELKÁ HRADEBNÍ 8

401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A SPRÁVY MAJETKU

„Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“
Zadavatel Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Vás v souladu se Směrnicí RM č. 3/2007 o veřejných zakázkách (ve vztahu k zákonu
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a doplnění, které
definuje § 12 odst. 3 – zakázky malého rozsahu) vyzývá k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Komplexní zajištění zadávacího řízení na výběr
zpracovatele 1. změny Územního plánu Ústí nad Labem“.
1. Identifikační údaje a kontaktní místa
zadavatel veřejné zakázky:
Subjekt:
Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo:
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ:
00081531
ID DS:
vt8bhx2
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
1125-411/0100
Zastoupený:
Ing. Lubošem Pauerem, vedoucím Odboru územního plánování a
správy majetku
Kontaktní osoba:
Ing. Martina Petláková, vedoucí oddělení územního plánování, Odboru
územního plánování a správy majetku, tel.: 475 271 250, e-mail:
martina.petlakova@mag-ul.cz
2. Jméno, předmět a druh veřejné zakázky
Název VZ:
Komplexní zajištění zadávacího řízení na výběr zpracovatele 1. změny
Územního plánu Ústí nad Labem
Druh VZ:
veřejná zakázka malého rozsahu – na služby
Stručný popis VZ:
Úkolem zpracovatele bude
 seznámení se s předanými podklady a rozsahem řešeného území
 zpracování zadávací dokumentace, průběžné konzultace vč. odsouhlasení zadávací
dokumentace zadavatelem
 vyhlášení výběrového řízení na informačním systému veřejné zakázky (dále IS VZ)
 organizace otevírání obálek s kvalifikačními předpoklady
 odeslání výzev k podání nabídky
 příjem nabídek
 organizace hodnocení veřejné zakázky
 vyhlášení výsledků výběrového řízení
 posouzení předložené smlouvy o dílo
 vyhlášení výsledků výběrového řízení
 zpracování závěrečné zprávy a předání soutěže k archivaci (včetně elektronické
podoby všech dokumentů – pdf., doc.)
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v případě námitek ze strany vyloučených, popřípadě neúspěšných uchazečů,
zpracování posouzení námitek vč. konceptu rozhodnutí o námitkách
 v případě jiných rozporů zpracování odborné reakce
Případné další činnosti budou upřesněny ve smlouvě o dílo či mandátní smlouvě. Vše bude
zajištěno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpoklad zahájení prací:
v průběhu roku 2012
Předpoklad ukončení prací:
nejpozději v průběhu roku 2013
Hlavní místo plnění:
Ústí nad Labem
4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzev pro podání
nabídek a končí dne 29. 3. 2012.
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou do podatelny Magistrátu
města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem (2. patro, č. dveří
296) tak, aby u zadavatele byly nejpozději do 29. 3. 2012, 14.00 hod.
Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném neprůhledném obalu. Obálka
bude zalepená, na přelepu opatřená razítkem či podpisem tak, aby byla zajištěna
kompletnost nabídky a na přední straně zřetelně opatřena nápisem: „NABÍDKA: Komplexní
zajištění zadávacího řízení na výběr zpracovatele 1. změny Územního plánu Ústí nad
Labem – NEOTEVÍRAT!“
5. Lhůta, po kterou jsou dodavatelé vázáni nabídkami
Zadávací lhůta (termín, dokdy je uchazeč svojí nabídkou vázán) je stanovena do 30. 9. 2012.
6. Údaje o hodnotících kritériích
Hodnotícím kritériem je nabídková cena.
Dodavatel stanoví nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách za veškeré práce.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
7. Forma zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v českém jazyce a bude podepsána
statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, je-li uchazeč právnickou osobou nebo
uchazečem, je-li fyzickou osobou.
Krycí list bude obsahovat údaje o uchazeči v členění dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
8. Doklady kvalifikace
Uchazeč přiloží následující dokumenty požadované po něm zadavatelem:
I.
Základní kvalifikační předpoklady (uchazeč prokáže splnění kvalifikačních
předpokladů doložením čestného prohlášení v originále či prosté kopii dle přílohy č. 3
ZD).
II.
Profesní kvalifikační předpoklady
 uchazeč předloží prostou kopii z obchodního rejstříku či jiné evidence
 uchazeč předloží prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
III.
Technické kvalifikační předpoklady - seznam minimálně 3 nejvýznamnějších služeb
obdobného charakteru
IV.
Prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti - dle přílohy č. 2 ZD
V.
Návrh smlouvy o dílo/popř. mandátní smlouvy (navržené uchazečem) bude potvrzen
statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního
orgánu
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VI.

Pravost a stáří dokladů – veškeré výše uvedené doklady nesmí být starší 90
kalendářních dnů

9. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 nevracet uchazečům podané nabídky
 zrušit zadávací řízení, a to i bez udání důvodu
 jednat o upřesnění konečného znění smlouvy týkající se bodů neobsažených
v zadávací dokumentaci
Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. Dodavateli podáním nabídky
nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy a na provedení veřejné zakázky.
V Ústí nad Labem 21. 3. 2012

Ing. Luboš P a u e r
vedoucí Odboru územního plánování a správy majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
Příloha
Zadávací dokumentace
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