OBEC NEUBUZ

Výzva k podánínabídek zazakázku malého rozsahu na služby
,,Zpracování návrhu Územního pIánu Neubuz"
obec Neubuz, Neubuz 9I, 76315 Slušovice, lčo 00568660, zastoupená starostkou lng. Renatou
Zábojníkovou, jako veřejný zadavatel, oznamuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby .

Předmět veřejné zakázky

o
o

o
o
o

Zpracování návrhu Územního plánu Neubuz včetně dop!ňuiících Průzkumůa rozborů
Dílo bude zpracováno digitálně v souladu s ,,Pravidly pro zadávání dokumentů v digitální
podobě s důrazem na oblast geodat" a ,,Jednotným postupem digitálního zpracování
územníhoplánu obce" (dále jen ,,metodika") pro GlS Krajského úřadu Zlínského kraje. Pro
zhotovitele jsou závazné technické podmínky zpracování a datový model CAD vycházející
z metodiky.
Podrobné vymezení předmětu zakázky, její specifikace a požadavky jsou obsaženy Ve
schváleném zadání Územního plánu Neubuz, včetně vyhodnoceného připomínkového řízení.
Termín dokončení zakázky je 31'.1o.201'2

Místo plněníobec Neubuz.

Předpokládaná hodnota zakázky je 250.000,-Kč včetně DPH.

Lhůta a místo pro podání nabídky
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o

Lhůta pro podání nabídek je do 2L.2.2011 do 12.00 hod.
Místo pro podání nabídek : obec Neubuz, Neubuz 91',76315 _ poštou nebo osobně

Nabídku doručte v uzavřené obálce označené: Neotvírat - Veřeiná zakázka - Zpracování
návrhu Územního p|ánu Neubuz

Hodnotícíkritéria
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Výše nabídkovéceny včetně DPH
Termín plnění _váha30%

-

váha 50%

Sankce za nedodrženítermínu_váha20%

Podmínky pro zpracování nabídky
Vaše nabídka musí obsahovat:
o Celkovou cenu za realizaci služeb'
o Platebnípodmínky, včetně sankcí za nedodrženítermínu'
o Termín realizace.
o Prokázání kvalifikačníchpředpokladů - postačíčestnéprohlášení'
o Přehled obdobných pracív posledních pěti letech _ alespoň tři'

otevírání obálek a hodnocení
o Veřejné otevírání obálek a hodnocení proběhne: 23'2.2oL1 v 15.00 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu v Neubuzi
Da!ší zadávací podmínky
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Tato veřejná zakázka není zadávána dle zák. č. L37 /2006 sb..
Nabídka musíbýt podána v českémjazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit, nebo upravit rozsah plnění zakázky.
Schválené zadáníÚzemního plánu Neubuz je v příloze a téžna www,neubuz.cz
Pořizovatelem návrhu Územního plánu Neubuz je dle s 6 odst. 1- písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu'
Kontaktní adresa zadavatele:
- obec Neubuz, lng. Renata Zábojníková, starostka obce, Neubuz 9I,76315
tel. 577983693, 603 844 550, e-mail: obec@neubuz.cz
- za pořizovatele, Městského úřadu Vizovice, lng. lvana Valachová, referentka odboru
stavebního ú řad u tel. 577 599 L32, iva n a'va lachova @ m estovizovice.cz.

Na dalšíspolupráci se těšíma zůstávám s pozdravem.

V Neubuzi dne 4.2.2077
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lng. Renata Zábojníková
starostka obce

lČ: 00568660
tel: 577 983 693, fax:577 981 482
e-mail: obec@neubuz.cz

