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Výzva k podání cenové nabídky na zajištění služeb souvisejících s
inženýrskou činností pro vydání územního rozhodnutí a zpracováním dokumentace
k územnímu řízení o umístění stavby (PDÚR)

název akce:

Obec Pěnčín - sto ková síť
zadavatel:

Obec Pěnčín
Pěnčín č.p. 109, PSČ 798 57 Laškov
Zastoupen starostou obce Ing. Lubomírem Novákem
IČO: 00288616
Tel.: 582378721
email: ou@obecpencin.cz
V Pěnčíně dne 30.11.20 II

Vyzýváme Vás tímto k podání cenové nabídky za práce spojené se zpracováním:
.:. dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby (dle Zák. 183/2006 Sb. a vyhlášky 503/2006 Sb.)
.:. inženýrské činnosti v rozsahu nutném pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
pro akci "Obec Pěnčín - sto ková sít'''.
Předpokládaná cena stavby je 53 mil. Kč bez DPH. Předpokládaná cena předmětu poptávkového řízení je do 0,8
mil. Kč včetně DPH. Projekt bude řešit odkanalizování území obce Pěnčín, vč. odvedení splaškových vod na
plánovanou ČOV Laškov.
Rozsah díla a podmínky pro zpracování cenové nabídky jsou uvedeny v příloze této výzvy.
Nabídka bude zpracována v písemné formě, v českém jazyce, v jednom 'Yhoto~ení a je~iné verzi. Nabídka bude
doručena v uzavřené obálce opatřené názvem zakázky, nápisem: "VEREJNA ZAKAZKA : Obec Pěnčín stoková sít', NEOTVÍRAT!" a kontaktními údaji na uchazeče. Bude podepsána osobou, která má oprávnění za
uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku. Nejedná o zadávací řízení dle Zák. č.
137/2006 Sb. Jediným kritériem pro výběr dodavatele zakázky je nabídková cena.
Nabídku podávejte nejpozději do 20.12.2011 do 15:00 hod
S pozdravem

a adresu zadav tele.
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Ing. Lubomír Novák
starosta obce

Přílohy: Rozsah díla a podmínky pro zpracování cenové nabídky
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CENOVÉ NABÍDKY

Parametry akce:
Obec Pěnčín - stoková síť
Počet ekvivalentních obyvatel:
Předpokládaná cena stavby:

700 EO
53,0 mil. Kč bez DPH

Projekt musí uvažovat s odkanalizováním celé obce Pěnčín se všemi jeho geologickými, geomorfologickými
ajinými specifiky. Odpadní vody budou odváděny na plánovanou centrální ČOV v katastru obce Laškov.
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Předmět výběrového řízení:
2.1

Dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby (PDÚR):

V rámci projekčních prací bude řešeno: technické řešení stokové sítě, čerpacích stanic (ČS), hydrotechnické
posouzení tlakové stokové sítě prostřednictvím software pro výpočet tlakových systémů (MIKE NET,
EPANET, MIKE URBA
atp.), přípojky NN k ČS a rozhodovací studie zda akce podléhá zákonu na
ochranu životního prostředí.
Obsah, členění s ostatní náležitosti projektové dokumentace budou zpracovány dle platného znění
Zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. dle prováděcí
vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření.

2.2

Inženýrská činnost související se zajištěním vydání územního rozhodnutí:

V rámci výkonu inženýrských prací bude provedeno především:
• Příprava podkladů pro podpis smlouvy o smlouvě budoucí s majiteli dotčených pozemků, včetně
výpisu dotčených pozemků.
• Zajištění podpisu všech smluv o smlouvách budoucích s majiteli dotčených pozemků a to v rozsahu
dle finální verze projektové dokumentace.
• Spolupráce s projektantem při řešení problémů spojených s prostorovým umístěním stavby v případě
nesouhlasu s vedením trasy majitelem dotčeného pozemku.
• Zajištění vyjádření všech subjektů stavbou dotčených a orgánů státní správy v rozsahu nutném pro
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
• Komunikace s projektantem ohledně zapracování požadavků stavbou dotčených subjektů a orgánů
státní správy.
• Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.
• Kontrola úplnosti vydaného rozhodnutí, zda je vydáno v rozsahu dle projektové dokumentace.
V případě zjištění neúplnosti nebo chyby v textu územním rozhodnutí zajištění opravy v souladu
s rozsahem a obsahem projektové dokumentace.

2.3
a.
b.

Předmětem poptávkového řízení není:

Geodetické doměření polohopisu a výškopisu obce.
Zpracování vektorizované katastrální mapy.
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Požadavek na způsob zpracování nabídky

3.1

Nabídka bude zpracována V písemné formě, V českém jazyce, v jednom vyhotovení a jediné verzi.
Zadavatel varianty nabídek nepřipouští. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce opatřené názvem
zakázky, nápisem: "VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Obec Pěnčín - stoková sít', NEOTVÍRAT!" a bude
opatřena kontaktními údaji na uchazeče. Bude podepsána osobou, která má oprávnění za uchazeče jednat a
podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být
v takovém případě součástí nabídky.

3.2

Nabídka bude obsahovat minimálně
3.2.1 Krycí list se základními identifikačnímu údaji uchazeče a cenovou nabídku členěnou dle bodu 3.3.
Tento krycí list bude opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se
způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku

3.2.2 Doklady prokazující

plnění požadavků

dle bodu 4. tj. "Závazné

podmínky

pro přihlášení

do

poptávkového řízení".
3.3

Nabídková cena bude členěna dle jednotlivých

činností uvedených pod body 2.1 až 2.2 této výzvy, u
kterých bude uvedena cena v Kč bez DPH. Dále bude uveden součet cen za jednotlivé dílčí činnosti
v členění:

•
•

•

Cena v Kč celkem bez DPH
Výše DPH v Kč
Cena s DPH v Kč

abídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady spojené
s poskytnutím služeb.
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Závazné podmínky pro přihlášení do poptávkového řízení:

4.1

Projektant doloží kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je zapsán) spolu s kopií dokladů prokazující
oprávnění k podnikání, v rozsahu potřebném k plnění této zakázky. (tj. Výpis z živnostenského rejstříku,
popř. Živnostenské listy).

4.2

Zpracování projektové dokumentace bude dle Zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), resp. dle prováděcí vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, toto uchazeč doloží čestným prohlášením.

4.3

Uchazeč doloží výši pojistné smlouvy projekční kanceláře za škody způsobené chybou projektu v minimální
výši 3,0 mil. Kč. Uchazeč doloží prostou kopií smlouvy nebo čestným prohlášením.

4.4

Uchazeč doloží, že min. roční obrat společnosti v souvislosti s předmětem poptávkového řízení činil min.
10,0 mil. Kč za každý z posledních dvou roků (2009, 20 IO). Uchazeč doloží tuto skutečnost čestným
prohlášením.

4.5

Splněním podmínek výzvy nevzniká uchazeči nárok pro přijetí nabídky ani nárok na uzavření smlouvy o
dílo.

4.6

Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o zadávacím řízení.

4.7

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

4.8

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výběrové řízení zrušit, vyloučit nabídky
nesplňující požadavky této zadávací dokumentace; a v případě, že zjistí kdykoliv v průběhu zadávacího
řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje.

4.9

Za zpracování nabídky nepřísluší uchazeči úhrada.
Jediným hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele zakázky je cena díla.

ec
Pěnčín
okres Prostějov
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