
Obec Veliká Ves 
Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves, IČ: 43750486 

tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu 

 

Ve Veliké Vsi dne 26. června 2018     č.j.: VVES-344/2018 
 
 
 
 

Výzva k podání nabídky 
 

v rámci výběrového řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem 

 
 

„Dokončení územního plánu Veliká Ves z rozpracovaného stavu“ 

 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen zákon). 

 

Zadavatel:  

Obec Veliká Ves 

Adresa: Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves 

IČ: 43750486 

zastoupená starostkou obce Lenkou Kučerovou 

 

Kontaktní osoba zadavatele: 

Lenka Kučerová 

Tel.: 315 682 710 

starosta@velikaves.eu 

 

Předmět zakázky: 

Služby 

 

Datum vyhlášení zakázky: 

26. 6. 2018 

 

Lhůta pro podání nabídek: 

Nabídka lze podat osobně nebo poštou do 25. 7. 2018 do 12:00 hodin. 

Obálky budou otevřeny ihned po uplynutí lhůty pro podávání nabídek v kanceláři 

starostky Obecního úřadu ve Veliké Vsi, Hlavní 69, 250 70 Veliká Ves 

 

Místo pro podání nabídek: 

Obecní úřad Veliká Ves 

Hlavní 69 

250 70 Veliká Ves 

 

 

mailto:ouvelikavesuprahy@seznam.cz


Popis předmětu zakázky: 

Předmětem plnění zakázky je dokončení Územního plánu Veliká Ves 

z rozpracovaného stavu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, v platném znění. 

Podklady, které budou poskytnuty zadavatelem: 

Obec Veliká Ves má v současné době platný územní plán z roku 2005. 

Zadání nového územního plánu Veliká Ves schváleno zastupitelstvem obce 10/2012. 

Návrh nového územního plánu Veliká Ves ke společnému jednání (počet obyvatel 

290, celková výměra katastrálního území 569 ha) - 07/2013.  

Redukce návrhu dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje – 04/2014. 

Dokumentace k veřejnému projednání redukovaného návrhu územního plánu Veliká 

Ves – 01/2015. 

Vypracován návrh na vypořádání námitek doručených k veřejnému projednání. 

Rozpracovaný územní plán Veliká Ves ve formátu formát DWG, PDF, WORD.  

 

Předpokládaná hodnota zakázky: 

Předpokládaná hodnota zakázky je 200 000,- Kč bez DPH 

 

Termín plnění zakázky: 

Zahájení díla:   9/2018 

Ukončení díla:  7/2019 

Ukončením díla se rozumí předání návrhu Územního plánu Veliká Ves upraveného podle 

došlých stanovisek, námitek a připomínek v příslušném počtu vyhotovení včetně záznamu o 

účinnosti pro potřeby archivace a předání příslušným orgánům – obci, stavebnímu úřadu, 

obci s rozšířenou působností a krajskému úřadu. 

 
Prokázání kvalifikace: 

Zadavatel požaduje prokázání potřebných oprávnění vztahujících se k předmětu 

zakázky předložením: 

a) kopie osvědčení o autorizaci ČKAIT s oprávněním vypracovávat územně plánovací 

dokumentaci, 

b) dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci (živnostenský 

list). Postačuje předložení prosté kopie. 

 
Platnost nabídky: 

Dodavatel je svým návrhem smlouvy vázán 90 dnů od skončení lhůty pro podání 

nabídek zadavateli, případně do podpisu smlouvy. 

 
Hodnotící kritéria:  

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.   

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání 

důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení 

zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. 

 



Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: 

 Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a 

emailovou adresu. 

 

Požadavek na písemnou formu nabídky: 

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou 

formu je považován za splněný tehdy, pokud uchazeč předloží nabídku ve formě 

Smlouvy o dílo, která bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

Nabídka bude podána v českém jazyce. 

 

Obchodní podmínky, požadované základní náležitosti smlouvy: 

Obchodní podmínky: Obchodní podmínky, jakož i další podmínky stanovené 

zadavatelem, které jsou uvedeny v této výzvě, zapracuje uchazeč do svého návrhu 

smlouvy a předloží jako součást nabídky. 

Návrh smlouvy: Uchazeč předloží písemně návrh smlouvy. Smlouva bude součástí 

nabídky a bude podepsána oprávněnou osobou jednat za uchazeče. 

Závaznost návrhu smlouvy: Návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce 

vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu. 

Náležitosti smlouvy:  

- Identifikační údaje stran smlouvy 

- Předmět plnění dle této výzvy 

- Cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátce 

DPH) 

- Cena je nejvýše přípustná.  

- Cena bude uvedena následujícím způsobem:  

- cena za dokumentaci k opakovanému veřejnému projednání (2 vyhotovení) 

- cena za dokumentaci k vydání územního plánu Veliká Ves (4 vyhotovení – 

strojově čitelný formát textu i výkresové dokumentace, a formát pdf.) 

- Nabídková cena může být překročena pouze v případě dalšího opakovaného 

veřejného projednání, a to na základě dodatku smlouvy. 

- cena za dokumentaci k případnému dalšímu opakovanému veřejnému 

projednání bude uvedena jako nejvýše přípustná 

 

- Platební podmínky:  zálohu zadavatel neposkytuje 

dílčí faktura po předání dokumentace k opakovanému 

veřejnému projednání 

dílčí faktura po předání dokončeného díla 

splatnost faktur 30 dnů 

 - Záruční podmínky 

 

Podání nabídky: 

Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce, 

označené názvem veřejné zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT – DOKONČENÍ 

ÚZEMNÍHO PLÁNU. Na obálce musí být také vyznačena zpáteční adresa uchazeče. 

 

Požadavky na zpracování a obsah nabídky: 

Obsah a způsob podání nabídky: Nabídka musí být doručena na adresu zadavatele 

ve shora stanoveném termínu a musí obsahovat: 



1. Doklady k prokázání kvalifikace – osvědčení ČKAIT o autorizaci, živnostenský list 

2. Návrh smlouvy  

3. Reference o obdobných plněních 

 

Vybraný uchazeč před podpisem smlouvy doloží: 

čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické osoby 
podepsané osobou oprávněnou jednat jejím jménem): 

 není v likvidaci (jde-li o právnickou osobu) 

 v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen 
pro nedostatek majetku 

 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 

 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na 
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není 
v prodlení se splácením splátek 

čestné prohlášení zpracovatele o tom, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo 
nedošlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a 
prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační 
složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce 

 

Ostatní podmínky: 

 - Vyzvaný zájemce může podat pouze jednu samostatnou nabídku. 

 - Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. 

 - Náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 

 - Nabídka nebude uchazeči vrácena. 

- Podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uchazeč souhlasí se zadávacími a 

obchodními podmínkami zadávacích řízení. 

- Zadávací řízení může být zadavatelem zrušeno bez udání důvodu. 

 

Přílohy: 

 Dostupné podklady: 

 - Zadání územního plánu 

- Rozpracovaný územní plán v elektronické podobě (formát DWG) včetně doručených 

stanovisek, námitek a připomínek 

Podklady budou každému uchazeči vydány na základě jeho požadavku – požadavek 

stačí emailem.  

 

 

 

 

Lenka Kučerová  v.r. 

starostka obce Veliká Ves 

 
 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 


