ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona
k předložení nabídky a prokázání kvalifikace pro níže specifikovanou veřejnou zakázku s názvem:

"Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Odolice (okres Most)"
Č.j.: SPU 367218/2015/508101/Pát

1. ZADAVATEL

Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Sídlo:

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Zastoupený:

Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

IČO:

01312774

DIČ:

CZ 01312774

Název veřejné zakázky:

"Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v k.ú.Odolice (okres Most)"

Sp. značka / evid. číslo VZ
Druh zadávacího řízení:

2VZ17461/2015-508101
dle § 21 odst. 1 písm. f zákona, zjednodušené podlimitní
řízení

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY
2.1.

Předmět plnění

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky, je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav
(dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Odolice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě
přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., a vyhotovení veškeré
dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Účelem KoPÚ je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit
a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky
pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s
nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a
zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
Katastrální území Odolice spadá pod obec Bělušice v okrese Most v Ústeckém kraji.
Oblast je zemědělská, územím prochází silnice I.třídy – I/28 a železniční trať. Katastrálním územím
neprotéká žádný potok. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální
území Odolice, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná rozloha území řešeného KoPÚ v k.ú.
Odolice je 435 ha.
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Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových
úprav ve znění pozdějších předpisů a metodického návodu k provádění pozemkových úprav (2012).
Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na
prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
2.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 47 zákona podle referenční
klasifikace (CPV):
CPV - 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2.3.

Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky včetně opčního práva (bez DPH):
2 610 000,- Kč (slovy: dvamilionyšestsetdesettisíckorunčeských)

z toho
• předpokládaná hodnota veřejné zakázky 2 110 000,- Kč bez DPH
• opční právo (dle ust. § 99 zákona) stanoveno v předpokládané výši 500 000,- Kč bez DPH
Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu a určuje tak předpokládanou hodnotu veřejné zakázky
ve výši 2 110 000,- Kč bez DPH jako maximální částku (bez opčního práva), kterou je uchazeč
oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek,
příslušná nabídka musí být v souladu s § 76 odst. 1 zákona vyřazena.

3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU
ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
3.1.

Zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu
zadavatele, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím těch částí zadávací dokumentace,
které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele.
3.2.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně též související dokumenty, zadavatel
poskytuje nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele, která musí
být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (§ 49
zákona). Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem,
jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona.
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4. LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ
UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE
Podmínky pro podání nabídek:
a) Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, a to v listinné podobě, v českém jazyce nebo
slovenském jazyce.
b) Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
c) V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech uchazečů.

Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, 1x v originále a 1x na vhodném médiu
v elektronické podobě (např. CD nebo DVD; musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky
vyjma dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikace), v uzavřené obálce, která musí být
opatřena názvem veřejné zakázky, tj.

"Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Odolice (okres Most)"
a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NABÍDKA“ a opatřena na uzavření razítky
uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71
odst. 5 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí 1. 10. 2015 v 9:00 hodin.
Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou
zadavatele!
Nabídky musí být doručeny do podatelny na adresu zadavatele:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice
a to v pracovních dnech od 08:00 hod. do 14:00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek.
Nabídky musí být doručeny do konce výše uvedené lhůty tj. 1. 10. 2015 do 09:00 hod.
Uchazeči mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby
takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti - podatelny) rovněž
nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován
okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!
Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data
a hodiny doručení.

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1. Zadavatel požaduje prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele.
2. Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů a rovněž i předložení
prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona.
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Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací
dokumentace.
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož
obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.
Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Základním kritériem hodnocení je dle § 78 zákona nejnižší nabídková cena.
V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové
ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

7. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty na 90 kalendářních
dnů.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek dne 1. 10. 2015 a končí
dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje
dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření
smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (§ 84 zákona).

8. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace vč. příloh
V Teplicích dne 15. 9. 2015

……………………………………….
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
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