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A. Obchodní podmínky 
 

Smlouva na zhotovení díla bude uzavřena podle § 536 - 565 obch. zákoníku číslo 513/91 Sb. z. v platném znění.  

Zadavatel požaduje v návrhu smlouvy o dílo ustanovení minimálně v následujícím rozsahu: 

1. Smluvní strany: 

 Objednatel:      Město Žandov 

Se sídlem    : Náměstí 82, 471 07 
 IČO     : 00261131 
 DIČ    : CZ00261131, Město je plátcem DPH. 
 Pověřená osoba  : Zbyněk Polák, starosta 
 Telefon,fax   : 487723789, 487723489 

E-mail   : starosta@zandov.cz 
 Bankovní spojení  : Komerční banka, 
 č.ú.    : 3224421/0100 
 

 
 
 

Zhotovitel: ……..(uchazeč doplní požadované údaje) 
Se sídlem   : 
Zastoupený   : 
IČO    : 
DIČ    : 
Bankovní spojení  : 
č.ú.    : 
Zástupce pro věci smluvní :  
Zástupce ve věcech technických: 
Obchodní rejstřík  : 
Telefon   : 
Fax    : 
e-mail   : 

 

 
2. Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je zpracování Územního plánu Žandov v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, dalším zvláštním 
předpisům, které se k dané problematice vztahují, i veškerým platným obecně závazným předpisům. Součástí 
předmětu díla je i vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území (§45i Zákona 114/92, §19 
Zákona 100/2001 a posouzení vlivů na veřejné zdraví dle požadavků Zadání.). Zpracovatel má povinnost účastnit 
se všech jednání, požadujících účast zpracovatele za účelem vysvětlení předkládaného návrhu ÚP, případně 
následné zapracování změn a připomínek do návrhu ÚP. 

 
2.2 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech činností souvisejících s předmětem díla, která 
jsou nezbytné  pro řádné dokončení díla a jeho následné projednání a odsouhlasení, přičemž výchozími 
dokumenty jsou 

 Politika územního rozvoje České republiky 2008 

 Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 

 Projednané zadání ÚP Žandov 29.7.2013 

Nový územní plán nahradí stávající platný ÚPO Žandov z r.2005, změna č.1 z 30.9.2010 

 

2.3. Základní informace o obci: 

Identifikační číslo obce                                                               

Číslo obce, jako základní územní jednotky                                  562297 

Počet obyvatel obce k 25.7.2013                                                 1967 

Rozloha řešeného území (katastrální výměra)                              27,23 km2    

Počet sídel v řešeném území                                                        6 

Počet katastrálních území obce                                                    6 
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Vymezení řešeného území: 

Obec tvoří 7 místních částí – Žandov, Dolní Police, Heřmanice, Novosedlo, Radeč, Valteřice, Velká Javorská. 
Území obce se nachází v katastrálním území Žandov, Valteřice, Heřmanice, Dolní Police, Radeč, Velká Javorská 

2.4 Objednatel se zavazuje, že územně plánovací dokumentaci zpracovanou dle této smlouvy převezme, zaplatí 
za její zhotovení sjednanou cenu dle této smlouvy a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

Pro zdárné splnění díla zadavatel poskytne zhotoviteli následující podklady: 

• digitální katastrální mapu (DKM) 

• schválené Zadání územního plánu Žandov 

• Doplňující průzkumy a rozbory k ÚP Žandov 

• aktuální export dat územně analytických podkladů ORP Česká Lípa 

• Dokumenty nepodkročitelného standardu GIS ÚP Libereckého kraje 

• ÚPO Žandov 

Další podklady, které jsou volně či na vyžádání zpracovatele dostupné na internetu, MěÚ Česká Lípa či na 
Kr.úřadu LK : 

 Seznam územních rozhodnutío umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a 
o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků, ochranném pásmu, případně 
povolení či jiných opatření, vydaných obecním stavebním úřadem, kterými byly povoleny dosud 
nerealizované, či nezahájené stavby v řešeném území. 

 Zásady rozvoje LK 

 Digitální barevnou bezešvou rastrovou mapu ZM ČR v měřítku 1:50 000 řešeného území 

 Digitální topologicko-vektorová data ZABAGED pro řešené území 

 Ortofotomapu řešeného území 

Originály podkladů předané objednatelem v tištěné podobě je zhotovitel po ukončení prací povinen vrátit 
objednateli. 

 
3. Kvalitativní požadavky 

Obsah díla bude zásadně odpovídat ustanovením a požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, dalším zvláštním 
předpisům, které se k dané problematice vztahují, i veškerým platným obecně závazným předpisům. 

ÚP bude zpracován nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy pro celé území obce (1 katastrální 
území) v digitální podobě. 

• Formát digitálně zpracovaných dat – textová část včetně tabulkových příloh bude zpracována a odevzdána v 
MS Office. 

• Grafická část bude vypracována v měřítku katastrální mapy, výtisky v měřítku 1 : 5 000, širší vztahy v měřítku 
1 : 50 000. 

• Zpracování výkresů nad rámec zadání ÚP (např. členění hlavního výkresu), pouze pokud budou v průběhu 
zpracování ÚP dohodnuty. 

• Grafická část dokumentace bude odevzdána ve formátu PDF. 

• Zhotovitel použije jednotný datový model Libereckého kraje a výstup bude odpovídat Dokumentům 
nepodkročitelného standardu GIS ÚP Libereckého kraje. 

• Bude použit souřadnicový systém S-JTSK Krovak EastNorth. 

• Grafická data budou odevzdána ve formátu SHP. 

Forma tištěného vyhotovení 
• Textová a tabulková část dokumentace ve formátu A4 
• Grafická část dokumentace v měřítku 1 : 5000 (širší vztahy v měřítku 1 :50 000) 
Forma digitálního vyhotovení 
• Textová a tabulková část dokumentace ve formátu DOC, XLS, PDF. 
• Grafická část dokumentace bude předána ve formátu PDF a SHP. 
 
Počet vyhotovení 
• Návrh ÚP pro společné jednání vč.vyhodnocení vlivů návrhu UP na udržitelný rozvoj (§ 50 stavebního 

zákona) – 3 tištěná vyhotovení + CD 
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• Návrh ÚP vč. vyhodnocení vlivů návrhu UP na udržitelný rozvoj pro řízení o územním plánu (§ 52 odst. 1 

stavebního zákona, veřejné projednání) - 3 tištěná vyhotovení + CD 
• Návrh ÚP pro vydání územního plánu (§ 54 odst. 1 stavebního zákona) - 1 tištěné vyhotovení + CD 
• ÚP pro uložení (§ 165 stavebního zákona) – 4 tištěná vyhotovení + CD 
 
Návrh UP bude odpovídat  Zadání co do uspořádání obsahu Návrhu UP ,  jeho odůvodnění apod. .  
Dokumentace vyhodnocení předpokládaných vlivů UP Žandov na udržitelný rozvoj území bude zpracována v 
rozsahu dle přílohy č.5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a dle přílohy ke stavebnímu zákonu – podrobně viz.Zadání.  

  
4. Čas plnění 

4.1. Zahájení prací – po podpisu smlouvy - předpoklad   :    09/2013 

4.2. Návrh (vč.dokumentace vyhodnocení vlivů návrhu UP na udržitelný rozvoj) pro společné jednání v týdnech  
od podpisu smlouvy a předání podkladů :                                                              (doplní uchazeč) 

 
4.3. Návrh pro veřejné projednání v týdnech po protokolárním předání pokynu K úpravě návrhu ÚP k veřejnému 

projednání :                                                                                                         (doplní uchazeč – max.4 týdny ) 

4.4. Čistopis ÚP v týdnech po protokolárním předání pokynu ke zpracování čistopisu : (doplní uchazeč – max.4 
týdny ) 

         

5. Cena díla 

Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek 
objednatele. Uvedená cena zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady, nutné k provedení díla; např. náklady na  
cestovné, reprodukční techniku, zajištění podkladů, které nejsou objednatelem předávané. 
 
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených ve 
smlouvě: 

- Cena bez DPH            …….. Kč    

DPH 21%       ...........Kč 

Cena celkem  vč.DPH    ……... Kč  

 (slovy : ......................................) 

Cena prací bez DPH je pevná po celou dobu plnění předmětu smlouvy. DPH bude fakturována dle daňových 
předpisů platných v době fakturace.  

V ceně je zahrnuto vypracování Dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v celém 
požadovaném rozsahu (specifikován v zadání – viz.příloha). 
 

6. Platební podmínky 

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli : 

po odevzdání Návrhu ÚP ke společnému jednání vč.vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj…. .40% 

po odevzdání návrhu ÚP pro řízení o ÚP ………………………………….. 25% 

po odevzdání návrhu ÚP pro vydání ÚP …………………………………….25% 

po odevzdání ÚP pro uložení …………………………………………………10% 

Faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §12 zákona 588/1992 Sb. v platném 
znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět 
zhotoviteli k doplnění a zhotovitel je povinen přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu splatnosti. 

Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury. Smluvní strany se dohodly 
na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude zhotoviteli 
uhrazena poměrná část za rozpracovanost a to podílem z ujednané ceny v dané fázi. 

 

7. Záruky za dílo 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po celou dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
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Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy (předané dokončené dílo) záruku po dobu přezkoumatelnosti, tj. 36 
měsíců ode dne nabytí platnosti nového ÚP.  

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.   

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou 
do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. I této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ani v náhradním termínu, který poskytne zhotoviteli objednatel, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad třetí osobou a k úhradě odstranění reklamované vady 
díla použít finančních prostředků z bankovní záruky. Do doby odstranění vady třetí osobou je zhotovitel v prodlení 
s povinností uhradit smluvní pokutu. 

 

8. Podmínky pro provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné pokyny, připomínky a 
návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními 
předpisy. 

Objednatel není povinen převzít dílo, která má vady nebo nedodělky. 

Objednatel nebo jeho zástupce svolá v průběhu zpracování Návrhu ÚP min. 4x výrobní výbor v předem 
dohodnutých  termínech, na kterém bude objednatel seznámen s rozpracovaností a objednatel ověří shodu s jeho 
zadáním.  

 

9. Rizika a pojištění 

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za kvalitu a rozsah zpracovaného předmětu díla.  

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění profesní odpovědnosti za škody. 

 

10. Smluvní pokuty 

V případě, že zhotovitel prokazatelně svoji vinou nedodrží termín dokončení díla dle těchto smluvních podmínek, 
je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 

 za nedodržení termínu uvedených v čl.4.2.-4.4  ve výši 5 000,- Kč/týden za každý případ 

V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny dle faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 

11. Vlastnictví k dílu 

11.1 Rozpracované dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání.  

11.2 Objednatel si vyhrazuje právo na budoucí libovolné nakládání s předanými podklady i dokončeným dílem 
(prezentace na internetu, v médiích, budoucí přepracování, rozšíření nebo změny dokumentace apod.) 

 

12. Rozhodné právo 

Smlouva se bude řídit Obchodním zákoníkem č. 513/1991Sb. v platném znění Obě smluvní strany se zavazují 
vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou 
vzájemné dohody. 

 

13. Ostatní ustanovení 

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na výrobních výborech, které svolá min.2x 
v průběhu zpracování Návrhu ÚP. Zhotovitel prohlašuje, že má v době podpisu této smlouvy oprávnění vykonávat 
živnost v rozsahu čl. 2. V případě, že toto oprávnění v době provádění díla zanikne, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu sdělit objednateli 

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá strana je oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje: 

- zánik oprávnění zhotovitele k podnikání v rozsahu plnění předmětu díla  
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16. Závěrečná ustanovení 

Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě, mimo obchodních 
podmínek zadavatele a nabídky zhotovitele. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou 
formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze 
smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 

Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky  s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro 
optimální průběh přípravy a realizace předmětu díla. 

Objednatel má právo upravit rozsah plnění díla v průběhu jeho realizace a to na výrobních výborech či v přímé 
souvislosti s výsledky projednávání Návrhu ÚP. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá strana obdrží dva.  

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.  

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

 

V                                                       

dne xx. xx. 2013                                                              

Za objednatele       Za zhotovitele                                                                                            

 

……………………….                                                                                 ….………………… 

 Ing.Zbyněk Polák, starosta 

 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

- Podrobná cenová nabídka vč. předpokládaných termínů jednotlivých etap plnění. 

 

B. Technické podmínky 
 

Obsah díla bude zásadně odpovídat ustanovením a požadavkům zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, dalším zvláštním 
předpisům, které se k dané problematice vztahují, i veškerým platným obecně závazným předpisům. 

Požadavky na členění, uspořádání obsahu a požadované formáty výstupů a počty paré jsou uvedeny v Zadání 
UP str.17-19, které je přílohou této ZD. 

Dokumentace vyhodnocení předpokládaných vlivů UP Žandov na udržitelný rozvoj území bude zpracována v 
rozsahu dle přílohy č.5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a dle přílohy ke stavebnímu zákonu. Konkrétní požadavky na 
rozsah jsou uvedeny v Zadání str.19-20. 

 

C. Požadavky na varianty nabídek 
 

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. 

D. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 
 

Nabídková cena bude zpracována  bez DPH a vč.DPH po jednotlivých etapách.   

 Příprava návrhu ÚP vč projednání se zadavatelem na výrobních výborech  

 Zpracování a předání Návrhu ÚP pro společné jednání §50 SZ v požadovaném počtu vyhotovení 
vč.dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

 Zpracování a předání Návrhu ÚP vč.dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj pro řízení o ÚP 
(§52 odst.1 SZ) v požadovaném počtu vyhotovení 
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 Zpracování a předání Návrhu ÚP pro vydání územního plánu (§54 odst.1SZ) 

 Předání ÚP pro uložení (§165SZ) v požadovaném počtu vyhotovení  

Cena bude zahrnovat veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla. 

Cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k 
provedení díla, včetně nákladů na dopravu, účasti na projednávání, účasti na výrobních výborech, nákladů na 
materiál, kopírovací techniku apod. Požadované množství vyhotovení je uvedeno v předmětu díla. 

 
E. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

 

1. ZAHÁJENÍ A LHŮTY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

Zadávací řízení na služby malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
v platném znění (dále jen Zákon) zahájil zadavatel předložením písemné výzvy k podání nabídek  dne 26.07. 
2013 a zároveň uveřejnil na úřední desce. 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Předpokládané ukončení zadávací lhůty je do 30.9.2013. Zadávací 
lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu a to až do doby uzavření smlouvy nebo 
do zrušení zadávacího řízení 

 

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Zadavatel: Město Žandov 
Sídlo :   Náměstí 82, 471 07 Žandov 
Zastoupený  Zbyňkem Polákem, starostou 
IČO :  00261131 

 
Kontaktní místo: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4,  Praha 

Pracoviště Hrnčířská 2985 
470 01 Česká Lípa 
Telefon: 481 131 548 

 Kontaktní osoba : Helena Zochová, tel.č. 605283953 
 e-mail : zochova@clnet.cz 

 

3. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

Zájemce je oprávněn požadovat od zadavatele písemně (e-mailem, faxem, poštou) dodatečné informace k 
zadávací dokumentaci. Kontaktní osobou pro žádosti o dodatečné informace je paní Helena Zochová, kontaktní 
údaje výše. 

 

4. PODMÍNKY KVALIFIKACE 

Pro přehlednost a transparentnost požaduje zadavatel obdobný rozsah kvalifikace jako u zjednodušených 
podlimitních řízení. 

Splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče je podmínkou pro posouzení a hodnocení jeho nabídky. Uchazeč, 
který nesplní kvalifikaci, bude zadavatelem z  řízení vyloučen. 

Kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který 

a) prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle §53 odst.1 písm. a)-k) Zákona o 
veřejných zakázkách  

Uchazeč prokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů v rozsahu §53 odst.1 písm.a)-k) způsobem 
stanoveným Zákonem v §62, odst. 3 – čestným prohlášením. Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy předloží  
prostou kopii dokladů citovaných v §53 odst.3 písmeno a,b,c. Stáří dokladů max.90 dní.   

b) prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54, písm. a), b) , d) Zákona v platném 
znění, přičemž doklad dle §54 písm.b) předloží živnostenské oprávnění pokrývající předmět veřejné 
zakázky  §54 písm.d) předloží doklad o autorizací v oboru autorizovaný architekt, obor územní plánování 
nebo bez specifikace oboru podle zvl.právního předpisu (Zákon č.360/1992 Sb.) .), odbornou způsobilost 
k provádění hodnocení dle §45  a 45i Zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, odbornou 
způsobilost ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 zákona 100/2001  

Uchazeč prokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů dokladem v prosté kopii.  
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c) předloží  čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku v celém 

rozsahu požadavků zadavatele 

d)      prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením soupisu min.5 referenčních prací 
obdobného (či větším) rozsahu a charakteru za posledních 5 let.  

Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů prostou kopií dokladů s referencemi a přehled 
referenčních prací uvede na formuláři.   

 

Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace 

Prokázat kvalifikaci nebo její části může uchazeč  též způsoby uvedenými v  §127 písm.1, §134 písm.1  příp.§143 
Zákona.  Doklady se předkládají v prosté kopii a nahrazují kvalifikaci jen v rozsahu, který je v těchto dokladech 
uveden a  který Zákon připouští. Platnost jednotlivých dokladů stanovuje Zákon.  

Zadavatel připouští plnění části zakázky pomocí subdodavatele. Pokud tímto subdodavatelem prokazuje 
kvalifikační předpoklady, musí nabídka obsahovat též čestné prohlášení subdodavatele podle § 53 odst.1 
písmeno j, prostou kopii dokladu dle §54 písmeno a) a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá 
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal 
splnění kvalifikace..  

 

5. POŽADAVKY ZADAVATELE K OBSAHOVÉMU ČLENĚNÍ A PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 

Dokumentace nabídky musí obsahovat v tomto pořadí: 

a. Identifikační údaje uchazeče  KRYCÍ LIST NABÍDKY   

b Seznam dokladů 

c. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče podle požadavku zadavatele.  

- čestné prohlášení podle §53 Zákona 

- výpis z obchodního rejstříku či rovnocenné evidence 

- výpis z živnostenského rejstříku 

- osvědčení o odborné způsobilosti 

-  čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.: 

- údaje o referenčních zakázkách  

- osvědčení objednatelů o řádném plnění na min.5 zakázkách týkajících se obdobného předmětu díla  

d. Návrh smlouvy o dílo podle Obchodních podmínek zadavatele podepsaný statutárním zástupcem 
uchazeče nebo osobou jím zmocněnou.  

e. Digitálně návrh smlouvy (*.doc)  

f. Přehledné zpracování nabídkové ceny v podrobném členění 

 V případě, že předložená nabídka nebude z hlediska požadovaného obsahu úplná, zadavatel takovou 
nabídku vyřadí. 

Nabídka včetně dokladů stanovených Zákonem a požadovaných zadavatelem bude předložena ve dvou 
vyhotoveních –  1x originál + 1 kopie, v českém jazyce.  

Nabídka uchazeče bude nerozebíratelně svázána, bude dostatečně zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. 

Kompletní požadovaná dokumentace nabídky bude předložena v uzavřené obálce s uvedením adresy 
uchazeče a s označením: 

Zadávací řízení 

 „Územní plán Žandov“ 

NEOTVÍRAT PŘED OFICIÁLNÍM OTEVŘENÍM KOMISÍ! 

Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele: 

   Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov 

 
Nabídky musí být doručeny nejpozději do skončení stanovené lhůty pro podání nabídek, tj.  

do 13.8.2013 do 9:00 hod. 
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6. OTVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Otvírání obálek se uskuteční  dne 13.8.2013 v 9:15 hod v sídle zadavatele. 

 

 

F. Způsob hodnocení nabídek  

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena  

 

G. Jiné údaje a požadavky zadavatele 

Uchazeč předloží ke své nabídce Návrh smlouvy o dílo, termíny etap zpracování, včetně cenové kalkulace 

Zahájení prací nejpozději 1.10.2013.  Zadavatel si však vyhrazuje právo termíny plnění předmětu VZ upravit 
v závislosti na termínu ukončení soutěže.  

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit.  

 

 

 


