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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  
 
ZADAVATEL:  Město Bakov nad Jizerou 
Sídlem:   Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 
Zastoupený:  Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 
IČ:    00237418 
 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení 
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa) 
 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: 
Územní plán Bakova nad Jizerou 
 
 
V Praze dne 25.2.2013 
 
Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené veřejné zakázce malého 
rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění 
naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky. 
 
S pozdravem 
 
 
Klára Topolová 
GORDION, s.r.o. 
Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností 
Tel.: +420 281 021 824, fax: +420 281 021 825, e-mail: topolova@gordion.cz 
 
 
Příloha:     
Zadávací dokumentace s přílohami 
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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU  M/003/2013 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle § 6 a § 18 odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
  
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
 
Název veřejné zakázky: Územní plán Bakova nad Jizerou  
 
 
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 
 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

Město Bakov nad Jizerou 
 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa): 

Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 

IČ: 00237418 
Osoba oprávněná jednat jménem či za 
zadavatele: 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 

 
 
3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE  
 
Obchodní firma nebo název / obchodní firma 
nebo jméno a příjmení: 

GORDION, s.r.o. 

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého 
pobytu (příp. doručovací adresa): 

Kolmá 682/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

IČ: 26147921 
Osoba oprávněná za osobu zastupující 
zadavatele jednat: 

Mgr. Pavel Robek, jednatel 

Kontaktní osoba: Klára Topolová 

Telefon, fax, e-mail: 
+420 281 021 817, +420 281 021 825, 
topolova@gordion.cz 

 
 
4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ 
 
Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka na služby 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky bude vypracování územního plánu pro město Bakov nad Jizerou, 
v rozsahu vymezeného správního území města Bakov nad Jizerou s náležitostmi, které upravuje 
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen „stavební zákon“, ve znění 
pozdějších předpisů  a související  prováděcí  předpisy , zejména vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, 
dále jen „vyhlášky“. 
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Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací 
dokumentace. 
 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  950 000,- Kč bez DPH 
 
 
6. TECHNICKÉ PODMÍNKY  
 
Technické podmínky jsou vymezeny přílohou č. 1  smlouvy o dílo - Předmět plnění veřejné zakázky ze 
strany zadavatele, a přílohou č. 2  této zadávací dokumentace – Sválený územní plán včetně 
schválených změn. 

 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Závazné obchodní podmínky vč. platebních podmínek a objektivních podmínek jsou uvedeny ve vzoru 
Smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 
 
 
8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 
8.1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve vzoru Smlouvy a její příloze, 

které jsou součástí této zadávací dokumentace. 
 
8.2. Další požadavky: 
 
• Nabídková cena bude uvedena v CZK.  
• Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede uchazeč) a 
nabídková cena včetně DPH. 

• Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné 
zakázky.  

• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky. 
• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých fází plnění 

veřejné zakázky.  
 
 
9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE  
 
9.1. Požadavek na uvedení subdodavatelů 
 
Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu 
zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého 
subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu 
s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením 
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druhu dodávek a služeb a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. 
 
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat části veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům 
učiní tak čestným prohlášením.  
 
Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení přílohou č. 6 smlouvy o dílo. 
 
9.2. Ostatní požadavky zadavatele 
 

9.2.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku i bez udání důvodu do doby uzavření 
smlouvy. O zrušení zakázky zadavatel písemně informuje všechny oslovené uchazeče. 
 
 9.2.2. Zadavatel nepřiznává uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v této 
zakázce. 

 
9.2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku, neposkytovat informace o 
uchazečích, kteří byli vyzváni k podání nabídky. 

 
9.2.4. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.  

 
9.2.5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
9.2.6. Zadavatel požaduje předložení: 

• seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem 
či za dodavatele; 

• má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznamu vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotoveného ve 
lhůtě pro podání nabídek, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele; 

• prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. 

 
Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení dle čl. 9.2.6, který tvoří přílohu č. 5 
smlouvy o dílo. 

 
 
10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 
 
Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, 
která tvoří přílohu č. 3 smlouvy o dílo. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem 
vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. 
 
Zadavatel poskytuje vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních 
předpokladů, který je přílohou č. 4 smlouvy o dílo.. 
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11. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 
 
Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena. 

 
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude 
hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena. 
  
 
12. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
12.1. Nabídka bude předložena v originále a v jedné kopii v písemné formě (optimálně prostý sken 

kompletní nabídky) a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD nebo DVD), 
v českém jazyce pro zjednodušení administrace a kontroly příslušného výběrového řízení 
řídícího orgánu. 
Požadavek zadavatele na kopii nabídky je pouze doporučující, v případě, že kopie nabídky 
nebude uchazečem předložena, nebude tato skutečnost důvodem pro vyloučení uchazeče 
ze zadávacího řízení.  
 

12.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  
 

12.3. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou  
a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 
 

12.4. Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů 
pro zpracování nabídky: 

 
12.4.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek  

u jednotlivých oddílů (kapitol). 
 
12.4.2. Podepsaný návrh Smlouvy.  

Dodavatel předloží Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele a učiní ji součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové 
stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva 
nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude 
tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná 
jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být 
součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí 
být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii.  
 

12.4.3. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace.  
 

12.4.4. Ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.   
 
 
13. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  
 
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail, pošta) 
kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek, kontaktní osoba: Klára Topolová, tel.: +420 281 021 817, 
fax: +420 281 021 825, e-mail:  topolova@gordion.cz  
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S m l o u v a  o  d í l o  
v y h o t o v e n í  ú z e m n í h o  p l á n u  B a k o v a  n a d  J i z e r o u  

 
 
Smluvní strany: 
 
Město Bakov nad Jizerou 
IČ: 00237418 
DIČ: CZ00237418   
Mírové nám. 208, 294 01 Bakov nad Jizerou 
zastoupené Mgr. Janou Štěpánovou, starostkou města 
( d á l e  „ o b j e d n a t e l “ )   
 
a   
 
...........  
IČ: .............. 
se sídlem ............................   
zastoupen jednatelem ........................ 
 
( d á l e  „ z h o t o v i t e l “ )   
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 

 

I.  

I.1. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení díla, jehož předmětem je 
vyhotovení územního plánu Bakova nad Jizerou, k území dle odst. 2 tohoto článku 
s náležitostmi, které upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a související prováděcí předpisy, 
zejména vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláška č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění (dále jen „vyhlášky“); a objednatel 
se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek stanovených dále.  

I.2. Území města Bakov nad Jizerou je tvořeno katastrálními územími Bakov nad Jizerou, Malá 
Bělá, Chudoplesy, Horka u Bakova nad Jizerou, Buda, Zvířetice a o pořízení územního plánu 
Bakova nad Jizerou rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. Z110/3-12 ze dne 16.5.2012. 

 

II.  

II.1. Dílo se skládá z následujících fází:  

a. Přípravné práce a doplňující průzkumy a rozbory řešeného území v rozsahu umožňujícím 
zpracování zadání územního plánu ve smyslu § 47 odst. 1 a 6 stavebního zákona a § 11 
odst. 2, 3 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

b. Vyhotovení návrhu územního plánu na základě schváleného zadání a ve smyslu ustanovení 
§50 odst. 1 stavebního zákona a §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

c. Úprava návrhu územního plánu, pokud tak vyplyne ze společného jednání o návrhu 
územního plánu s dotčenými orgány, obcí Bakov nad Jizerou a sousedními obcemi, 
případně ze stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování pro obce.   

d. Úprava návrhu územního plánu dle výsledku vyhodnocení veřejného projednání návrhu 
řešení územního plánu ve smyslu ustanovení § 53 stavebního zákona včetně doplnění 
obsahových náležitostí pro účely předložení projednaného návrhu územního plánu 
zastupitelstvu obce k vydání. 
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II.2. Plnění v rámci této smlouvy zahrnuje i případnou účast zhotovitele na společném jednání, na 
veřejném projednání a při projednání návrhu v zastupitelstvu města. 

 

III. Cena díla 

III.1. Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran jako 
cena nejvýše přípustná. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena je konečná a nebude dále žádným 
způsobem navyšována.  

III.2. Specifikace ceny (bez DPH) dle jednotlivých částí zpracování: 

a. doplňující průzkumy a rozbory řešeného území     ......,- Kč 

b. spolupráce při zadání ÚP       ......,- Kč 

c. zpracování návrhu ÚP                    ......,- Kč 

d. úprava ÚP před veřejným projednáním      ......,- Kč 

e. úprava ÚP po veřejném projednání včetně předání schválené dokumentace  ......,- Kč 

f. dokumentace posouzení vlivů koncepce ÚP na životní prostředí (SEA      .....,-  Kč 

g. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území                 ......,-  Kč  

III.3. Celková cena (bez DPH) činí:       ......,-  Kč 

(slovy: ) 

III.4. K ceně bude přičtena DPH platná ke dni vystavení faktury. 

 

IV. Platební podmínky 

IV.1. Cena za jednotlivé části díla bude uhrazena vždy po převzetí jednotlivé části díla 
bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet zhotovitele na základě vystavené 
faktury za řádné provedené dílo.  

IV.2. Faktura za dílo bude vystavena zhotovitelem do 30 dnů ode dne řádného předání a převzetí 
díla.  

IV.3. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

IV.4. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění.  

IV.5. Cena za dílo je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti faktury budou 
peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

 

 

V. Plnění díla 

V.1. Smluvní strany se dohodly, že dokončené jednotlivé části díla budou předány objednateli 
v místě jeho sídla. O předání díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními 
stranami.  

V.2. Termín zahájení: 

          Předpokládaný termín zahájení realizace je do 30 dnů po podpisu smlouvy o dílo. 

V.3. Dílčí lhůty plnění: 

Příloha č. 7 této smlouvy – časový harmonogram zpracování jednotlivých částí díla, předložený 
zhotovitelem díla 

VI.  

VI.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré podklady potřebné k provádění díla, 
pokud má tyto k dispozici.  
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VI.2. Formální náležitosti předmětu díla jsou stanoveny přílohou č. 2 této smlouvy.  

 

VII. Sankční ujednání  

VII.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části vzniká 
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny plnění za každý započatý 
týden prodlení. Pro zhotovitele jsou závazné doby zpracování dle článku „plnění díla“, které 
rovněž podléhají smluvním sankcím. Právo na smluvní pokutu objednateli nevzniká, bylo-li 
zpoždění prokazatelně zaviněno objednatelem. 

VII.2. V případě, že objednatel nezaplatí včas v řádném termínu splatnosti vystavené faktury, a 
nesplní tak svůj závazek, bude za dobu prodlení až do doby řádného zaplacení zhotovitelem 
účtován a objednatelem zaplacen úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý 
započatý týden prodlení. 

VII.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení se zhotovením 
díla nebo jeho dílčí části dle článku „plnění díla“ více než 15 dní, nebo jestliže z chování 
zhotovitele je zřejmé, že termín dokončení díla nebo jeho jednotlivých částí dle článku „plnění 
díla“ nebude dodržen a zhotovitel do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele 
neprovede nápravu či neposkytne objednateli dostatečnou jistotu, že dílo dokončí ve lhůtě, 
která nepřesahuje řádný termín dokončení díla o 15 dní. 

VII.4. Termíny závislé na součinnosti třetí strany jsou orientační a smluvním sankcím nepodléhají. To 
neplatí, pokud bude prokázáno, že jejich nedodržení bylo zaviněno výlučně zhotovitelem. Za 
třetí stranu nejsou považováni subdodavatelé zhotovitele. 

 

VIII. Závěrečná ujednání  

VIII.1. V průběhu zpracovávání díla je objednatel oprávněn svolávat dle svého uvážení a potřeby 
porady k projednání a řešení prováděného díla s dotčenými orgány a organizacemi za účasti 
zhotovitele. 

VIII.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobené při výkonu své 
činnosti min. ve výši min. …,- Kč. 

VIII.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá zadavatelem poskytnutá nebo jinak získaná data potřebná 
pro zhotovení díla budou po skončení a odevzdání díla vrácena zpět objednateli a zhotovitel si 
neponechá žádné jejich kopie.  

VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že po splnění předmětu plnění dle této Smlouvy poskytne objednateli 
součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona 137/2006 Sb o 
veřejných zakázkách, v platném znění, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam 
subdodavatelů podílejících se na plnění. 

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám, případně pouze pomocí těch subdodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 6. Zhotovitel je oprávněn měnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

VIII.6. Veškeré změny smlouvy budou provedeny prostřednictvím písemných, běžně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami 

VIII.7. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s tím, že každá ze stran obdrží po jednom. 

VIII.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

IX. Přílohy 

IX.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy 

a. Příloha č. 1 – Předmět plnění po jednotlivých fázích včetně členění cenové nabídky  

b. Příloha č. 2 – Formální náležitosti předmětu plnění  

c. Příloha č. 3 – Kvalifikační dokumentace  

d. Příloha č. 4 – Čestné prohlášení uchazeče k prokázání základních kvalifikačních 
předpokladů k veřejné zakázce  
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e. Příloha č. 5 – Čestné prohlášení dle čl. 9.2.6. zadávací dokumentace  

f. Příloha č. 6 – Čestné prohlášení – seznam subdodavatelů  

g. Příloha č. 7 – Časový harmonogram zhotovení jednotlivých částí díla 
 
    
 
   
  V ………….. dne ……………     V ………….. dne …………… 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Město Bakov nad Jizerou  ............. 

Objednatel Zhotovitel 
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Předmět plnění po jednotlivých fázích  

včetně členění cenové nabídky 
na zpracování Územního plánu obce Bakov nad Jizerou 

 
 

 
Předmět plnění veřejné zakázky ze strany pořizovatele 

 
1. Předmětem plnění veřejné zakázky bude vypracování Územního plánu obce Bakov nad Jizerou, 

v rozsahu vymezeného spravovaného území - katastrálních území Bakov nad Jizerou, Malá 
Bělá, Horka u Bakova nad Jizerou, Chudoplesy, Buda, Zvířetice, ve smyslu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a souvisejících 
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném 
znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění (dále jen vyhlášky). 

2. Předmět díla bude členěn do následujících výkonových fází: 
a) Přípravné práce a doplňující průzkumy a rozbory řešeného území v rozsahu 

umožňujícím zpracování zadání územního plánu ve smyslu § 47 odst. 1 a 6 
stavebního zákona a § 11 odst. 2, 3 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

b) Vyhotovení návrhu územního plánu na základě schváleného zadání a ve smyslu 
ustanovení § 50 odst. 1 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb. 

c) Úprava návrhu územního plánu, pokud tak vyplyne ze společného jednání o návrhu 
územního plánu s dotčenými orgány, obcí Bakov nad Jizerou a sousedními obcemi, 
případně ze stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování pro obce   

d) Úprava návrhu územního plánu dle výsledku vyhodnocení veřejného projednání 
návrhu řešení územního plánu ve smyslu ust. § 53 stavebního zákona včetně 
doplnění obsahových náležitost pro účely předložení projednaného návrhu územního 
plánu zastupitelstvu obce k vydání.  

 
 
 
Uchazeči uvedou celkovou cenu plnění za jednotlivé dílčí části zakázky dle níže uvedeného seznamu 
ÚP: 
 
 

1. přípravné práce a doplňující průzkumy a rozbory řešeného území v rozsahu umožňujícím 
zpracování zadání  

- doplňující průzkumy a rozbory včetně grafických výstupů 
- spolupráce s pořizovatelem při zpracování zadání ÚP 

 
2. spolupráce při zadání ÚP 

- zpracování mapových podkladů pro projednání návrhu zadání ÚP 
- spolupráce při zpracování textu návrhu zadání ÚP 

 
4. zpracování návrhu ÚP 

- podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
- účast na společném jednání podle § 50 stavebního zákona  
 

5. úprava návrhu ÚP před veřejným projednáním 
- úprava návrhu na základě stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních 

obcí 
 

6. úprava návrhu ÚP po veřejném projednání včetně předání schválené dokumentace 
- vypracování podle přílohy č. 7 a podle § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
- provedení odborného výkladu při veřejném projednání návrhu ÚP podle § 52 

stavebního zákona 
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- dokumentace bude po vydání zastupitelstvem obce opatřena záznamem o účinnosti 
 

7. vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
- vypracování v případě požadavku dotčeného orgánu oprávněnou osobou v souladu 

se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů 

 
8. zpracování návrhu generelu ÚSES (územního systému ekologické stability) 

- vypracování v případě požadavku dotčeného orgánu oprávněnou osobou v souladu 
se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
9. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

- v souladu se stavebním zákonem, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., se zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
ustanoveními § 45 i (týká se posouzení vlivu na území Natura 2000) a se zákonem č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 10 i 
(týká se posouzení vlivů na životní prostředí) 

- součástí bude dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) 
 
 
 

Celková nabídková cena bude uvedena ve smlouvě o dílo samostatně po jednotlivých 
bodech, a to bez DPH a včetně DPH. 
 

 



                                                                                                                               Příloha smlouvy o dílo č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formální náležitosti předmětu plnění: 
 

a) Textová část návrhu územního plánu bude zpracována v rozsahu §13 a přílohy č. 7 část I. odst. (1), 
pokud to bude účelné, tak i v rozsahu odst. (2) vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

b) Grafická část územního plánu bude zpracována v rozsahu § 13 a přílohy č. 7 část I. odst. (3) citované 
vyhlášky. Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, se zpracovávají nad mapovým 
podkladem v měřítku katastrální mapy nebo ve zvláště odůvodněných případech v měřítku menším a 
vydávají se v měřítku 1:5000 nebo 1:10000, popřípadě v měřítku katastrální mapy. Samostatný výkres 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací se zpracovává nad mapovým 
podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1:5000. Výkres širších vztahů se zpracovává a 
vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje nebo větším. Výkresy obsahují jevy 
zobrazitelné v daném měřítku. 

c) Odůvodnění územního plánu bude zpracováno v rozsahu přílohy č. 7 část II. odst. (1) a (2) citované 
vyhlášky.  

d) Zvláštní výkony a ostatní služby nad rámec obsažený v Příloze č. 1 budou předmětem zvláštních 
ujednání ve formě dodatků ke smlouvě o dílo. 

e) Doplňující průzkumy a rozbory řešeného území budou odevzdány v jednom vyhotovení v tištěné podobě 
a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátu DWG, JPG, PDF 

f) Návrh územního plánu pro společné jednání bude odevzdán po dvou vyhotoveních v tištěné i 
elektronické podobě ve formátech vhodných pro prezentaci na webových stránkách. 

g) Upravený a dohodnutý návrh územního plánu pro účely veřejného projednání bude rovněž odevzdán ve 
dvou vyhotoveních v tištěné i elektronické podobě.      

h) Vydaný územní plán bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních v tištěné i elektronické podobě a bude 
opatřen záznamem o účinnosti. 
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KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE  
 
Veřejná zakázka: Územní plán Bakova nad Jizerou 
 
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.  
 
Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.  
 
V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení 
dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje  
o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat 
jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené 
kopii. 
 
Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 
 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem, je 
oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
Subdodavatelem se rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo 
která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V souladu 
s ustanovením § 331 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, plní-li 
dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek 
plnil sám. 
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
a) Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle písm. j) bodu 1 této 

kvalifikační dokumentace a profesního kvalifikačního předpokladu dle písm. a) bodu 2 této 
kvalifikační dokumentace subdodavatelem, 

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle  
bodu 1. této kvalifikační dokumentace, tj. základní kvalifikační předpoklady a dle bodu 2. písm. a) této 
kvalifikační dokumentace, a tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 
 
Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 
 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění 
základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 1., a profesního kvalifikačního předpokladu dle 
písm. a) bodu 2. této kvalifikační dokumentace v plném rozsahu.  
 
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou povinni 
zadavateli předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve 
které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám 
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z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a 
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících  
 
z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první tohoto odstavce, aby dodavatelé byli 
zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.  
 
Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele 
 
V případě, že nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění 
kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, 
a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu 
platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, 
je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li 
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo 
bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud tyto zadávací podmínky 
nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí  
i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace prostřednictvím dokladů v jiném než českém jazyce 
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. 
Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve 
slovenském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
 
V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro 
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání 
splnění: 
a) základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 1. písm. a) až k), této kvalifikační 

dokumentace, 
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle bodu 2. této kvalifikační dokumentace v tom 

rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů 
pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů pro plnění veřejné zakázky.  

 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
starší než 3 měsíce. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
 
V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně 
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm 
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho 
vydání. 
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Zahraniční seznam dodavatelů 
 
Zadavatel přijme výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát od zahraničního 
dodavatele v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve 
státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát vydán. Výpis ze 
zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát nesmí být starší 3 měsíců a musí být platný 
k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace. Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či 
zahraničním certifikátem dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, popřípadě splnění její příslušné 
části, v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 
 
Pravost a stáří dokladů  
 
Pokud není zadavatelem stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo 
ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.  
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší  
90 kalendářních dnů.  
 
Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů vymezených níže: 
 
1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
 
Dodavatel v nabídce k prokázání základních kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení  
o tom, že: 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně 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 jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
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Čestné prohlášení uchazeče k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
k veřejné zakázce s názvem:  
 

Územní plán Bakova nad Jizerou 
Já/my níže podepsaný/-í čestně pro účely nadepsané veřejné zakázky prohlašuji/-eme, že dodavatel, 
popř. jeho statutární orgán / každý člen statutárního orgánu / vedoucí organizační složky dodavatele: 
 
obchodní firma / název / jméno a příjmení: ……… 
 
adresa sídla / místa bydliště: ……….. 
 
IČ: ……………  DIČ: …………. 
 
 
splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zadavatele vymezené zadávací dokumentace, a to 
v rozsahu níže uvedeném: 

 dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně 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 jak tato právnická osoba, tak 
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště; 

 dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení 
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto 
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

 dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

 vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 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 nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů; 
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 dodavatel není v likvidaci; 
 dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to i ve vztahu ke spotřební 

dani, jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 
 dodavatel 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 dodavatele; 
 dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele; 

 dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li považováno 
prokazování odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů; pokud dodavatel vykoná tuto 
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby; 

 dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; 
 dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle zvláštního právního předpisu; 
 
 
 
V …………….. dne …………………….. 
 
 

 
………………………………………….. 

Podpis osoby oprávněné 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE ČL. 9.2.6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
Název veřejné zakázky:  „Územní plán Bakova nad Jizerou“ 
 
Místopřísežně prohlašuji, že: 
 

a) nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, neboť takové osoby neexistují, 
 

nebo v případě, že takové osoby existují, je zájemce povinen v tomto bodu prohlášení uvést 
jejich seznam): 

 
a) uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v 

posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele: 

 
………………………………………..  
 
………………………………………..  (doplní uchazeč) 
 

b) nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, neboť níže podepsaný zájemce není akciovou společností, 
 

nebo, je-li zájemce akciovou společností: 
 

b) uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 
10 % základního kapitálu: 
 
………………………………………..  
 
………………………………………..  (doplní uchazeč) 
 

c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. 

 
V…………………………..  Dne: …………………….. 
 

 
 ..………………………………………….. 
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za zájemce 

 
* zájemce vyplní body a), b) a c) tohoto prohlášení dle skutečnosti 
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Čestné prohlášení 
k bodu „Požadavek na uvedení subdodavatelů“ 

 
veřejná zakázka:  

Územní plán Bakova nad Jizerou 
 

Xxx 
se sídlem: 
zastoupená: 
IČ: 

 
Varianta 1: 

Prohlašujeme, 
 

že máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli) a níže předkládáme 
seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky: 

 
Identifikační údaje 

subdodavatele: 
Část plnění předmětu veřejné 

zakázky 
% finanční podíl 

   
   
   

 
 

Varianta 2: 
Prohlašujeme, 

 
že nemáme v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli). 

 
 
 

V …………. dne ………… 
 
 
 

…………………………… 
osoba oprávněná jednat 

 




