
O hec Vidče, 756 53 Vidče 96 

VÝZVA 
k podání nabídky pro výběr uchazeče na zpracování nového územního plánu Vidče - k.ú. Vidče 

Název zadavatele: 
IČ zadavatele: 
Sídlo zadavatele: 
Statutární zástupce: 

Kontaktní osoba zadavatele : 

Telefon: 

E-mail : 

ÚVOD 

Obec Vidče 
00304433 

Vidče 96, 756 53 Vidče 

Mgr. Štěpánka Mikulenková, starostka 

Milena Dudová, místostarostka obce Vidče 

571 619643, 571619645, 602 716 368 

vidce@vidce.cz 

Zadavatel vypisuje v souladu s § 12 odst. (3) zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , 
v platném znění , zákonem č . 183/2006 Sb., o územním plánován í a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) a zákonem č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem ÚZEMNÍ PLÁN VIDČE. 

Výběrové řízení této veřejné zakázky probíhá podle zásady uvedené v § 18 odst (3) zákona č . 
137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění a z hlediska Závazných postupů pro 
zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU 

I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace 

Územní plán Vidče - návrh 

(dále jen „ÚP Vidče") v souladu podle stavebního zákona, podle Přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti (dále jen „vyhl.č . 500/2006" ) a podle Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území (dále jen „vyhl.č . 501/2006" ) a ostatními platnými 
právními předpisy , které se na řešenou problematiku vztahuj í. 

V rámci územního plánu obce Vidče bude i Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví a z hlediska Vyhodnocení vlivů na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 



Technické podmínky zpracování a digitálního zpracování Návrhu územního plánu 
Vidče 

Dílo bude zpracováno nad Účelovou katastrální mapou Zlínského kraje (resp. nad odvozeninou tohoto 
podkladu - Blokovou mapou Zlínského kraje) v aktualizované verzi nejbližší datu podpisu této smlouvy. 
Dílo bude zpracováno digitálně v souladu s metodikou Sjednocení dÚP HKH 2007 (dále jen metodika) 
zveřejněnou na http : //www . kr-zlinsky . cz/ViewFile. aspx?docid=64286 , která je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. Pro zhotovitele jsou závaznými katalog jevů vycházející z této metodiky 
(Katalog_jevu_-_symbolika.xls) bez možnosti přidávání nových jevů neobsažených v katalogu jevů . 

Obsah Hlavního výkresu , Výkresu základního členění ploch, Výkresu veřejně prospěšných staveb. opatření a 
asanací, Výkresu záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených pro plnění funkce lesa bude 
respektovat předpis podoby těchto výkresů (použité vrstvy, legendy, tabulky, popisky) zveřejněný k datu 
podpisu této smlouvy na http://www.kr-zlinsky.cz/docDetail.aspx?docid=707 4 7 &doctype=ART &nid=3023 

Návrh územního plánu (obsahově i datově) bude respektovat urbanistické, technologické a topologické 
zásady tvorby (kontrolované v programu K+K Krajského úřadu Zlínského kraje) uvedené na http://www.kr
zlinsky.cz/docDeta il .aspx?docid = 7 4219&doctype=ART &nid=3023&cpi=1 

Zpracovatel odevzdá digitální data v této podobě : 

• Kompletní textová část (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML). Soubory pojmenované podle vzoru: 
304_text_navrh.doc, 304_text_navrh.docx, 304_text_navrh...;.html nebo 304_text_navrh.htm a 
304_text_oduvodneni.doc, 304_text_oduvodneni.docx, 304_text_oduvodneni.html nebo 
304_text_oduvodneni.htm, kde 304 = třímístné číslo obce 

• Pro každou návrhovou a rezervní plochu samostatný soubor (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s 
příslušným popisem (regulativem) z textové části. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_10.doc, 
304_10.docx, 304_10.html nebo 304_10.htm, kde 304 = třímístné číslo obce a 10 = identifikátor 
návrhové nebo rezervní plochy (stejný index jako ve výkresové části) 

• Samostatné soubory (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) s příslušným popisem (regulativem) z 
textové části pro všechny typy stávajících ploch s rozdílným zpCisobem využití použité v konkrétním ÚP. 
Soubory pojmenované podle vzoru: 304_BI.doc, 304_BI.docx 304_BI.html nebo 304_BI.htm, kde 
304 = třímístné číslo obce a BI = kód plochy s rozdílným zpCisobem využití. Pro kódy s hvězdičkou (P*, T*, 
atd.) se použije v názvu souboru zástupný symbol kroužek, např. 304_P0.doc 

• Metadata (formát DOC, DOCX, RTF nebo HTML) k územnímu plánu obsahující informace: o 
zpracovateli, o použitých měřítcích pro jednotlivé výkresy, o podkladové mapě, nad kterou byl ÚP 
zpracováván (datum použité katastrální mapy), o datumu nabytí účinnosti ÚP. Soubory pojmenované podle 
vzoru: 304_metadata.doc, 304_metadata.docx, 304_metadata.html nebo 304_metadata.htm, 
kde 304 = třímístné číslo obce 

• Plotfily a pdf pro všechny výkresy ÚP. Soubory pojmenované podle vzoru: 304_01.000 a 
304_01.pdf, kde 304 = třímístné číslo obce a 01 = číslo výkresu 

podle prostředí, ve kterém bude dílo zpracováno, odevzdá zpracovatel : 

• DGN soubory (ve formátu V7 nebo V8 (VSi)) - soubory v metodice automaticky generující výkresové 
sestaw návrhu územního plánu i soubory nekontrolované v K+K a soubory pomocné (rámečky tisku, 
tiskové sestavy apod.) použité pro tvorbu výkresQ ÚP umístěné do složek pojmenovaných podle vzoru 
304_DGN a 244_DGN_ostatni , kde 304 = třímístné číslo obce ; + SHP soubory poskytnuté odborem 
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje po bezchybném výsledku kontroly 
DGN souborCi v programu K+K umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_SHP, kde 304 = 
třímístné číslo obce 

• SHP soubory v metodice (výčet odevzdaných SHP podle vzoru http://www.kr-
zlinsky.cz/ViewFile.aspx?docid=115126) umístěné do složky pojmenované podle vzoru 304_SHP, kde 304 
= třímístné číslo obce 

Místo plnění veřejné zakázky 
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Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je obec Vidče. 

Doba plnění veřejné zakázky 
Termín zahájení činnosti: po ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo. 

Termín realizace 18 měsíců (ve 2. etapách) od uzavření smlouvy, tj. předání schváleného zadání 
ÚP Vidče, územně analytických podkladů (dále jen ÚAP a ostatních podkladů) . 

1. etapa - předání návrhu pro projednání 12 měsíců 

2. etapa - předání návrhu pro vydání zastupitelstvem 6 měsíců 

Zadávací podklady 

Zadavatel umožní vše zájemcům nahlédnutí do stávajícího platného Územního plánu obce Vidče, 

Veškeré informace o výše uvedené akci bude podávat: Milena Dudová, místostarosta obce Vidče, 
telefon: 571 619 643 

Počet obyvatel obce je aktuálně 1682 

Celková rozloha řešeného území je 1179 ha. 

Předpokládaná cena ( hodnota ) veřejné zakázky 

Zadavatel předpokládá, že cena veřejné zakázky nepřesáhne částku 1,000.000,00 Kč (bez DPH). 

li. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

Zájemce je povinen prokázat splnění kvalifikace předložením následujících dokumentů : 

1) Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného 
prohlášení. čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat 
jménem zhotovitele. Musí obsahovat: 

a) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin páchaný ve prospěch zločinného spolčení , 

trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti , podílnictví, 
přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, vč. 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo 
došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, podívá-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky. Tento základní kvalifikační 
předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území české republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště. 

b)nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče 
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c) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydlišti uchazeče 

d) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění , a to jak 
v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče 

e) není v likvidaci 

f) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpradu 
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo zavedena ucená správa podle zvláštních právních předpisů 

g) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů . Pokud uchazeč vykonává tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 

2) Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel , který předloží : 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění či licence) doklad 
vydaný profesní samosprávnou komorou - Osvědčení o autorizaci českou komorou 
architektů (autorizovaný architekt) 

Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté 
kopii. Uchazeč , s nímž má být uzavřena smlouva, předloží doklady podle tohoto bodu 
v originále či ověřené kopi i. 

3) Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačn ích předpokladů prokáže dodavatel, který předloží přehled 
referenčních zakázek na zpracování územních plánů nebo změn územních plánů 
zpracovaných dodavatelem v posledních pěti letech. 

Ill. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena. 

Při splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů budou nabídky hodnoceny podle 
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 

IV. NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT 

1) přesný název a identifikační údaje uchazeče (zejména sídlo, IČ , DIČ), vč. jeho oprávněných a 
odpovědných zástupců (adresy, tel. a e-mail kontakty.) 

2) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 2 této výzvy. 

3) dobu realizace díla (dobou realizace se rozumí doba uplynulá od zahájení zakázky do předání 
díla). 
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4) kalkulaci ceny na zpracování územního plánu obce Vidče , uvedenou bez DPH i včetně DPH. 
Nabídková cena je stanovena jako maximální smluvní. Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české 
měně se zaokrouhlením na celé Kč. 

5) návrh smlouvy o dílo 

V. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zájemce se ve své nabídce zaváže splnit následující obchodní podmínky, které budou promítnuty 
do smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. 

1) max. doba vyhotovení ÚP Vidče je 18 měsíců 

2) způsob vyhotovení dle zadání ÚP 

Dílo bude zpracováno v tištěné i grafické formě . Bude upřesněno ve smlouvě o dílo. 

(A) Textová část územního plánu obce Vidče 

(B) Grafická část územního plánu obce Vidče : 

Výkres základního členění území M 1:5 000 

Hlavní výkres v měřítku M 1 :5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 :5 000, 
výřez 1 :2 000 (pokud je nutné vymezit plochy veřejně prospěšných staveb) 

Odůvodnění územního plánu 

A) Textová část odůvodnění ÚP 

B) Grafická část odůvodnění územního plánu obce Vidče 

Koordinační výkres 

- Výkres koncepce dopravní infrastruktury 

(pokud neobsahuje řešení ploch) 

- Výkres koncepce technické infrastruktury 

(pokud neobsahuje řešení ploch) 

- Výkres širších vztahů 

- Výkres předpokládaného záboru půdního fondu 

Vyhotovení 4 tiskem a 2x na CD (digitální data). 

3) další náležitosti smlouvy o dílo 

M 1:5 000 

M 1:5 000 

M 1:5 000 

M 1 :100 000 

M 1:5 000 

ÚP Vidče bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

Součástí nabídkové ceny je spolupráce projektanta (uchazeče) při všech projednáních svolaných 
pořizovatelem v souvislosti s pořizováním UP Vidče a případných dohodovacích řízeních 
(spolupráce při projednávání Návrhu, účast na společném jednání, zajištění výkladu na veřejném 
projednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků projednání návrhu, úprava návrhu před veřejným 
projednáním). 
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Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě změny sazby DPH, nebo v případě rozšířen í 
předmětu plnění ze strany objednatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu , upřesněn í a doplněn í, případně i zrušení zadání veřejné 
zakázky. 

Vybraný dodavatel musí souhlasit s poskytnutím všech nezbytných informací pro potřeby subjektů 
provádějících kontroly a audit všech činností souvisejících s projektem „ Územní plán Vidče". Dále je 
povinen archivovat veškerou dokumentaci a umožnit k ní přístup kompetentním kontrolním orgánům po 
dobu 1 O let od ukončení realizace projektu, minimálně však do konce roku 2022; 

VI. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 

Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude uzavřena a opatřena razítkem 
uchazeče a zřetelně označena nápisem: 

NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

,,Územní plán Vidče" 

Na obálce musí být adresa, na niž je možno nabídku vrátit. 

Zájemce je povinen doručit nabídku doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu: 
OU Vidče ' 
Vidče 96 
756 53 

do 12.07.2011 do 12:00 hod. 

VII . PRÁVA ZADAVATELE 

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení podle§ 84 zákona č . 137/2006 Sb., o veřej ných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů . 

Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízen í. 

Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu návrhu SOD po uzavřen í výběrového řízen í s vybraným 
uchazečem dále jednat, dohodnout se na úpravě návrhu, doplněn í nebo změně . Nelze však jednat o 
změně ceny. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybranými zájemci smluvní ustanovení 
výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách. 

Vzhledem k tomu, že zadavatel nepředpokládá překročení limitu stanovených pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu není povinen zadat a nezadává tuto zakázku podle zákona 137/2006 Sb., je pouze 
povinen dodržet zásady uvedené v§ 6 zákona. 

Ve Vidči dne 10.6.2011 

//. '/ 
..... ....... ....... ( ........ ~.(.'. .~ ... . . 
Mgr. Štěpánka Mikulenková, starostka 
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