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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
NA SLUŽBY 

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
 
 

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
Název veřejné zakázky: 
 

Zpracování digitálního povodňového plánu Bakov nad Jizerou 

Zadavatel 
Název / obchodní firma: Bakov nad Jizerou 

IČ, DIČ: 00237418, CZ 00237418 

Adresa sídla / místa 
podnikání: 

Mírové náměstí 208, 29401 Bakov nad Jizerou 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat: 

ve věcech smluvních Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 
ve věcech technických Václav Grűnwald, místostarosta města 

Webová adresa zadavatele: www.bakovnj.cz 

Kontaktní osoba pověřená 
organizací výběrového řízení 

ARR – Agentura regionálního rozvoje s.r.o., 1. Máje 97, 460 01 
Liberec,  
Ing. Petr Dobrovský 
Tel: 488 577 070,  
e-mail: p.dobrovsky@arr-nisa.cz   

 
 

2. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise 
č. 213/2008  
 

Předmět veřejné zakázky CPV 

Digitální mapování (služba) 71354100-5 

Prevence záplav (služba) 45246400-7 

 

 

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Technické specifikace rozšíření a aktualizace digitálního povodňového plánu města Bakov nad 
Jizerou 
Předmětem veřejné zakázky je aktualizace stávajícího digitálního plánu města Bakov nad Jizerou. 
Stávající digitální povodňový plán je postaven s využitím technologie dPP ČR a je postaven na 
mapovém serveru WebMap. Neveřejná verze dPP je publikována v rámci intranetu zadavatele, 
veřejná část je zpřístupněna široké veřejnosti prostřednictvím internetu na webu poskytovaném ORP 
Mladá Boleslav a je plně kompatibilní s dPP Středočeského kraje a dPP ČR. dPP je rovněž zpracován 
ve formě samospustitelné aplikace na přenosném médiu (DVD nebo USB flash disk). Šíření této 
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aplikace není omezeno licenčními požadavky na software třetích stran, které by omezovaly funkčnost 
aplikace. Aplikace dPP zabezpečuje plnohodnotný chod dPP včetně mapových služeb bez nutnosti 
instalace. Tato aplikace může být zadavatelem volně šířena mezi členy povodňové komise daných 
správních celků, případně dalším složkám zapojeným v povodňové ochraně (správci vodních toků, 
HZS, Policii).  
 
Stávající digitální povodňový plán je k dispozici na http://dpp.mb-net.cz/web_535427/  
 
Zadavatel požaduje, aby aktualizace digitálního povodňového plánu byla provedena na stávající, výše 
popsané technologii, která je vázána na nadřízenou obec s rozšířenou působností a kraj. Nabídka na 
jiné technologické platformě nebude hodnocena. 
Zadavatel požaduje, aby nové hlásné profily kategorie C instalované v rámci lokálního varovného 
systému města byly propojeny s povodňovým informačním systémem ČR. 
Požadavky na aktualizaci povodňového plánu obce: 

− Aktualizace HTML aplikace 

o Aktualizace textové části digitálního povodňového plánu 

o Aktualizace prolinkování části digitálního povodňového plánu 

− Aktualizace mapové části obce (jednotlivé položky mapové části jsou uvedeny ve výkazu 

výměr).  

− Aktualizace databázové části (jednotlivé položky mapové části jsou uvedeny ve výkazu 

výměr). 

− Aktualizace databáze povodňových plánů vlastníků nemovitostí - ** 

− Školení a testování 

Řešení bude realizováno na základě metodiky Ministerstva životního prostředí. 

 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Cena veřejné zakázky je stanovena jako maximální: 198 000,-Kč bez DPH, tj. 237 600,-Kč včetně DPH 
(21%). 
 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU, prostřednictvím Operačního programu Životní 
Prostředí. 
 

5. DODACÍ PODMÍNKY – TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
Termíny: 

• Zájemce ve své nabídce uvede dobu plnění veřejné zakázky ve dnech (v harmonogramu viz 
kap. 9.9. ZD) 

• Zahájení plnění veřejné zakázky začíná po podpisu smlouvy na základě písemné výzvy 
zadavatele. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je stanoven na říjen 2013. 

• Termín dokončení díla se předpokládá 160 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele. 
 

Termínem dokončení díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla 

do zkušebního provozu. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i 

termín ukončení díla. 

 
Místo plnění: 
Místem plnění je město Bakov nad Jizerou. 
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6. KOMPLETNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
Přílohou této výzvy je:  

1. Základní údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 
zadávanou jako VZMR II. kategorie dle metodiky OP ŽP včetně příloh: 

- Příloha č. 1. – Krycí list nabídky (vzor) 
- Příloha č. 2. – Čestné prohlášení - ostatní základní kvalifikační předpoklady (vzor) 
- Příloha č. 3. – Přehled subdodavatelů 
- Příloha č. 4. – Výkaz výměr  
- Příloha č. 5. – Závazný návrh smlouvy o dílo 

 
Veškeré dokumenty jsou k dispozici v el podobě na stránkách zadavatele 
http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/verejne-zakazky/verejne-zakazky-2013.html 
 
 

7. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.10.2013 v 10:00 hodin.   

8. MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY 
Nabídky se přijímají osobním nebo poštovním podáním na adrese zadavatele - podatelně:  
Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,  
a to do konce lhůty pro podání nabídek v době:  
Po , St: 7,30 – 17,00 hod., Út,Čt: 6,30 -14,30 hod., Pá: 6,30 – 12,00 hod.  
 
Nabídky se podávají v uzavřených obálkách opatřených na přelepu razítkem uchazeče nebo 
napsaným názvem uchazeče a označených názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – 
NEOTVÍRAT“. Obálky označené v rozporu s těmito pokyny nebudou zadavatelem přijaty! Na nabídku 
podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Pro tento případ je 
třeba na obálce uvést přesnou adresu uchazeče, na které jej zadavatel bezodkladně o této 
skutečnosti vyrozumí.  

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě, v českém jazyce, v 
nerozebíratelné formě a zároveň v jednom otevřeném elektronickém vyhotovení ve formátu MS 
WORD, MS EXCEL, příp. PDF. 
 

9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 10.10.2013 v 10:30 hod. v sídle zadavatele města Bakov 
nad Jizerou, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou, v zasedací místnosti MěÚ. 
 
Otevírání obálek mají právo se zúčastnit oprávnění zástupci uchazeče, jejichž nabídky byly doručeny 
ve lhůtě pro podání nabídek. 
 
Otevírání obálek je oprávněn být přítomen nejvýše 1 zástupce jednoho uchazeče. 
 

10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 






