Výběrové řízení

Obec Předměřice nad Jizerou
294 74 Předměřice nad Jizerou 132
IČO: 00238473
Tel: 326313525, info@predmericenadjizerou.cz
zastoupená : Ing. Klementem Florianem, starostou obce

============================================================
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Podle§27 zák. č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Veřejná zakázka: Zpracování Územního plánu Předměřice nad Jizerou
Zadavatel:

Obec Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou 132,
zastoupená Ing. Klementem Florianem, starostou obce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Předmět veřejné zakázky:
Zpracování Územního plánu Předměřice nad Jizerou
Podrobný rozsah prací je popsán v Předmětu plnění po jednotlivých fází, který je
přílohou zadání.
2. Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný začátek : 1.3.2019
Předpokládaný konec: 12.12.2020
3. Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč prokáže v nabídce kopii živnostenského listu potřebného k plnění zakázky.
4. Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky:
a) Přehled tří obdobných zakázek s uvedením objednatele, kontaktní osoby a čísla
telefonu.
5. Způsob zpracování nabídkové ceny:
a) Cena bude určena Vaší položkovou kalkulací všech prací a činností nutných
k realizaci akce.
b) Nabídková cena a jednotkové ceny budou v cenové úrovni platné do konce daného
roku.
6. Platební podmínky:
a) Provedené práce budou proplaceny na základě dílčí fakturace, která bude doložena
soupisem provedených prací a dodávek odsouhlasených odpovědným zástupcem
zadavatele.
b) Doba splatnosti faktur je 30 dnů od doručení.
c) Fakturace dílčích faktur bude probíhat do výše 90% nabídkové ceny. Právo
fakturovat zbylých 10% vznikne uchazeči dnem odstranění případných závad a
nedodělků.
7. Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno dle výše nabídkové ceny.
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8. Obsah a forma nabídek:
Nabídka musí obsahovat tyto jednotlivé body, které budou přehledně označeny a
odděleny v tomto pořadí:
a) Název a přesná adresa uchazeče s označením pověřeného zástupce pro případné
další jednání.
b) Doba plnění veřejné zakázky (dle bodu 2 výzvy)
c) Kvalifikační předpoklady (dle bodu 3 výzvy)
d) Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky (dle bodu 4 výzvy)
e) Návrh smlouvy o dílo.
f) Nabídková cena (dle bodu 5 výzvy).
9. Organizační podmínky soutěže:
a) Nahlédnutí do původního Územního plánu obce Předměřice nad Jizerou na základě
telefonické domluvy.
b) Místem pro podání nabídek je Obecní úřad Předměřice nad Jizerou, Předměřice
nad Jizerou č.p.132
c) Lhůta pro dodání nabídek je 21.1.2019 do 11:30 hodin.
d) Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou zásilkou. I v případě
doručování nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky
adresátem.
e) Nabídku předkládejte v zapečetěné obálce opatřené nápisem Soutěž-„Zpracování
Územního plánu Předměřice nad Jizerou“.
10. Další podmínky veřejné zakázky:
a) Uchazeč navrhne ve smlouvě o dílo sankce za neplnění termínů včetně ukončení
díla a sankce za vady a to formou slevy z ceny díla. Uplatněním sankce není dotčeno
právo na náhradu škody.
b) Zadavatel si vyhrazuje právo:
• Výběrové řízení zrušit bez udání důvodů
• Odmítnout všechny předložené nabídky
• na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek VŘ
• neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem bez udání důvodů

V Předměřicích nad Jizerou dne 8.1.2019
Za zadavatele:
Ing. Klement Florian, starosta

Příloha: Předmět plnění po jednotlivých fází
Změna č.1 územního plánu v el. podobě
Změna č.2 územního plánu v el. podobě

