
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2                                            
ZE DNE 13. 3. 2013

ZADAVATEL: Město Bakov nad Jizerou

Sídlem: Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Zastoupený: Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

IČ: 00237418

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Územní plán Bakova nad Jizerou

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace

k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Přílohy smlouvy o dílo č. 1, Předmět plnění po jednotlivých fázích..., fáze 

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

Je požadováno zpracování Generelu ÚSES, který je běžně zpracováván pro území několika obcí, 

včetně podrobného průzkumu, nebo je myšleno standardní zpracování části ÚSES, jako nedílné 

součásti územního plánu? 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zpracování generelu ÚSES není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

1) Nabídková cena

a) ZD – kap. 8, bod 8.1 – Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny ve

vzoru Smlouvy a její příloze, které jsou součástí této zadávací dokumentace.

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

a. doplňující průzkumy a rozbory řešeného území

b. spolupráce při zadání ÚP

c. zpracování návrhu ÚP

d. úprava ÚP před veřejným projednáním

e. úprava ÚP po veřejném projednání včetně předání schválené dokumentace

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

g. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

c) SoD – Příloha č. 1 - 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



2. spolupráce při zadání ÚP

4. zpracování návrhu ÚP

5. úprava návrhu ÚP před veřejným projednáním

6. úprava návrhu ÚP po veřejném projednání včetně předání schválené dokumentace

7. vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)

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

9. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Dotaz: SoD a její příloha č. 1 nejsou v souladu, kap. III.2 neobsahuje bod 8. z přílohy č. 1 SoD 

(ÚSES), nacenění se tedy má provést dle SoD či její přílohy č.1? (Mimochodem, ÚSES je povinnou 

součástí ÚP vždy, požadavek na ÚSES od dotčeného orgánu není relevantní).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zpracování generelu ÚSES není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Rád bych se zeptal na harmonogram – v SoD – V.3 je odkazováno na přílohu č. 7, ta ovšem nějak 

chybí. Lze ji, prosím, dodat?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Harmonogram bude zpracován uchazečem a předložen v jeho nabídce.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

- SoD – bod VIII.2 - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu za škody způsobené 

při výkonu své činnosti min. ve výši min. …,- Kč. – úplně rozumím požadavku, naše pojistná smlouva 

hovoří pouze o Limitu pojistného plnění – lze, prosím, uvést tento?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Ano toto znění je postačující. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

- Výzva – kap. 13 - dokumentace k zakázce by měla být dostupná na www.egordion.cz, jaké je prosím 

její ID? – nepodařilo se mi ji tam dohledat

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Zadávací dokumentace je uveřejněna pod ID 1647.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je uvedeno jednak v bodu 7 a dále v bodu 9, což

nelogicky indikuje duplicitní uvedení ceny za SEA. Kromě toho podle ust. §47, odst. 4 stavebního 

zákona je SEA vždy součástí VVURÚ. Platí i obráceně - pokud příslušné orgány nebudou požadovat 

zpracování SEA ani hodnocení NATURA, nebude zpracováno ani VVURÚ.

- Má být tedy cena za zpracování SEA vyjádřena samostatně (bod 7) a v bodu 9 se uveden jen cena 

za ostatní části VVURÚ ?

nebo

- Uvede se pouze cena za VVURÚ vč. SEA (bod 9) a položka bodu 7 se nevyplní ? 



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Uchazeč nabídkovou cenu rozepíše podle specifikace ceny v čl. III. cena díla ve smlouvě o dílo na 

základě přílohy č. 1 zadávací dokumentace tzn. vč. zahrnutí SEA.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Ano zadavatel požaduje ocenění dle čl. III , jelikož někteří dodavatelé tvoří udržitelný rozvoj obce 

zvlášť. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Zpracování generelu ÚSES (bod 8) - má být součástí nabídkové ceny ? Generel ÚSES je 

samostatným dokumentem, který se nepořizuje v režimu ÚPD a plní funkci oborového podkladu pro 

zpracování ÚP. V návrhu smlouvy o dílo - článek III. Cena díla není tato položka uvedena. Povinnost 

projektanta vymezit ÚSES v návrhu ÚP vyplývá ze zákona,  bez ohledu na (ne)existenci generelu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Zpracování generelu ÚSES není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.3.2013 do 12:00 hod. 

S pozdravem

Klára Topolová

GORDION, s.r.o.

Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 -  Vysočany

Tel.: +420 281 021 824, fax: +420 281 021 825, e-mail: topolova@gordion.cz
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