Výzva k podání nabídky na zakázku
Obec Želechovice nad Dřevnicí vyhlašuje výzvu k podání nabídky na zpracování územní
studie US2, US3, US5:

„Želechovice nad Dřevnicí – ÚS rozvojové plochy“
Článek 1. Vymezení předmětu zakázky:
1.

Předmětem zakázky je zpracování územní studie „Želechovice nad Dřevnicí – rozvojové
plochy“ (dále jen studie).

2.

Rozsah a obsah předmětu zakázky je zpracovaný v Zadání ÚS, jež je přílohou této
výzvy.
Důvodem zpracování urbanistické studie je prověření lokalit určených územním plánem
k obytné výstavbě, tj. posouzení intenzity zástavby (počtu rodinných domů) a komerční
výstavbě, tj. posouzení intenzity a objemu zástavby, způsobů obsluhy území
inženýrskými sítěmi, posouzení nutných podmiňujících a vyvolaných investic, návrh
urbanistického řešení se zřetelem k dotvoření obrazu obce a při zohlednění územní
ekonomie a přípustných využití dle územního plánu obce.

3.

Článek 2. Doba plnění
Ukončení plnění zakázky .......................................nejpozději do 28.02.2014
Článek 3. Zadávací dokumentace
1. Výzva k podání nabídky na zakázku „Źelechovice nad Dřevnicí-rozvojové plochy“.
2. Zadání územní studie.
3. Zpracovateli studie bude, v případě požadavku, poskytnuto digitální zpracování ÚP
Želechovice nad Dřevnicí – grafická a textová část.
Článek 4. Obsah nabídky
1. Název a přesná adresa uchazeče o zakázku a jeho pověřeného zástupce pro další
jednání.
2. Kopie živnostenského oprávnění, autorizační osvědčení
3. Nabídková cena bude uvedena bez DPH a s DPH za každou US samostatně
Článek 5. Platební a fakturační podmínky
1. Fakturace ceny za provedené práce bude provedena po předání a převzetí díla.
2. Splatnost faktury je 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude
splňovat veškeré stanovené náležitosti nebo nebude její obsah v souladu s plněním
předmětu této smlouvy. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 15-ti
denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.
Článek 6. Záruční podmínky smluvního vztahu
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této výzvy je zhotovený podle podmínek výzvy
2. Záruční doba se stanovuje na 2 roky.

3. Záruční doba začíná dnem předání díla objednateli. Doba záruky se prodlouží o dobu od
uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady.
4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad vzniklých v záruční době ihned po
uplatnění reklamace a vady díla odstranit nejpozději do 10-ti dnů.
Článek 7. Smluvní pokuty smluvního vztahu
1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo po termínu stanoveném článkem 4 této výzvy, má právo
uplatnit objednatel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Při nedodržení termínu plateb má právo uplatnit zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v záruční době v termínu stanoveným
článkem 10 této výzvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně.
Článek 8. Další podmínky
1.
2.
3.
4.
5.

Podmínky smluvního vztahu uvedené v článcích 5, 6 a 7 této výzvy budou zapracovány
do smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit a doplnit podmínky soutěže, příp. nevybrat
žádného uchazeče.
Předložené nabídky zadavatel nevrací.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.
Variantní řešení se nepřipouští.

Článek 9. Způsob hodnocení nabídek
1. Nabídková cena
Článek 10. Místo a lhůta pro podání nabídek
1. Písemné nabídky musí být podány na adresu zadavatele.
2. Lhůta pro podání nabídek je 15.11.2013 do 12.00 hod.
3.

Nabídky podávají uchazeči v zapečetěné obálce označené“Neotvírat - Želechovice
nad Dřevnicí - ÚS rozvojové plochy“ buď na podatelně OÚ Želechovice nad Dřevnicí,
ul. 4. Května 68, nebo poštou doporučeně na adresu zadavatele.

Adresa zadavatele:

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. Května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

…………………………………
Michal Špendlík, starosta

