
DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1                                            
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:

V souladu s přílohou smlouvy o dílo č. 1 je součástí předmětu plnění zpracování generelu ÚSES –

v případě požadavku dotčeného orgánu. 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ve smlouvě o dílo není v čl. III. cena díla prostor pro ocenění ÚSES a tudíž nabídková cena ocenění 

ÚSES nebude obsahovat. Zpracování generelu ÚSES není předmětem plnění této veřejné zakázky.

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

Z procesního hlediska mi není zcela jasné, na základě čeho a v jaké etapě plnění díla by dotčený 

orgán mohl požadovat zpracování generelu ÚSES v rámci územního plánu, když se jedná o zcela 

samostatnou dokumentaci, která je standardně podkladem pro zpracování ÚPD. Z čeho vyplývá 

předpoklad, že generel ÚSES bude dotčeným orgánem vyžadován?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ve smlouvě o dílo není v čl. III. cena díla prostor pro ocenění ÚSES a tudíž nabídková cena ocenění 

ÚSES nebude obsahovat. Zpracování generelu ÚSES není předmětem plnění této veřejné zakázky

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

Jak má být zpracována cenová nabídka na plnění díla, když má být invariantní, avšak dosud není 

zřejmé, zda generel ÚSES bude zpracován či nikoliv?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Ve smlouvě o dílo není v čl. III. cena díla prostor pro ocenění ÚSES a tudíž nabídková cena ocenění 

ÚSES nebude obsahovat. Zpracování generelu ÚSES není předmětem plnění této veřejné zakázky

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

Do jaké etapy plnění díla má být zpracování generelu ÚSES zahrnuto?



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Ve smlouvě o dílo není v čl. III. cena díla prostor pro ocenění ÚSES a tudíž nabídková cena ocenění 

ÚSES nebude obsahovat. Zpracování generelu ÚSES není předmětem plnění této veřejné zakázky.

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

Je možné upřesnit formální a obsahové náležitosti tohoto generelu? Bez jednoznačné specifikace lze 

obtížně stanovit náročnost jeho zpracování a tím i nabídkovou cenu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Ve smlouvě o dílo není v čl. III. cena díla prostor pro ocenění ÚSES a tudíž nabídková cena ocenění 

ÚSES nebude obsahovat. Zpracování generelu ÚSES není předmětem plnění této veřejné zakázky.

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

Kde je možné získat zadávací dokumentaci, resp. její přílohy, v editovatelném formátu (*.doc)? Ve 

formátu *.pdf, jak jsou zveřejněny, nelze tyto přílohy zahrnout do nabídky, jak zadavatel požaduje. 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Zadávací dokumentaci v editovatelné podobě je možné získat na www.egordion.cz

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

Součástí zadávací dokumentace, resp. požadavků na kvalifikaci, není prokázání splnění technických 

kvalifikačních předpokladů (referenční zakázky). Znamená to, že nabídku může podat kdokoliv, kdo 

splňuje pouze základní a profesní kvalifikační předpoklady?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu vymezeném v kvalifikační 

dokumentaci. Zadavatel nepožaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Zadavatel požaduje doložení autorizace ČKA pro obor územní plánování. V souladu se zákonem č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

je ke zpracování ÚPD nicméně oprávněn rovněž autorizovaný architekt v oboru architektura a 

architekt s autorizací se všeobecnou působností. Lze tedy k prokázání splnění kvalifikaci doložit i 

jinou, zákonem stanovenou autorizaci?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Zadavatel rozšiřuje vymezení profesního kvalifikačního předpokladu dle čl. 2 písm. c) Kvalifikační 

dokumentace a umožňuje tak prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu i jinou, zákonem 

stanovenou autorizací. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Rozsah předmětu (jednotlivé fáze) díla je odlišný v článcích II.1., III.2. a v příloze č. 1 smlouvy. Je 

možné členění díla na jednotlivé fáze upřesnit?

● Dle čl. II.1. je dílo členěno na fáze: průzkumy a rozbory, návrh ÚP, úprava návrhu ÚP dle 

výsledků společného jednání, úprava návrhu ÚP dle výsledku veřejného projednání

● Dle č. III.2. je součástí díla navíc etapa spolupráce na zadání ÚP, posouzení vlivů na 

životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

● Dle přílohy č. 1 smlouvy je dále součástí díla zpracování generelu ÚSES



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Ve smlouvě o dílo není v III. cena díla prostor pro ocenění ÚSES a tudíž nabídková cena ocenění 

ÚSES nebude obsahovat. Zpracování generelu ÚSES není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

V příloze č. 1 smlouvy jsou stanoveny podmínky cenové nabídky, součástí díla je mimo jiné 

„vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)“ a „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“, jako 

samostatné etapy. U etapy VVURÚ je nicméně uvedeno, že součástí této dokumentace je i SEA. Jak 

má být tedy cena jednotlivých etap stanovena pro VVURU, se zahrnutím SEA či nikoliv?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

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.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

V čl. VII.2 smlouvy je stanovena sankce za prodlení s dokončením díla či jeho etapy ve výši 0.5% 

z ceny. Je míněno z celkové ceny díla či ceny příslušné etapy?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

Čl. VII.2 Smlouvy upravuje sankci za prodlení s úhradou vystavené faktury nikoliv za prodlení 

s dokončením díla či jeho etapy. Sankce za prodlení s dokončením díla či jeho etapy je stanovena 

v čl. VII.1 smlouvy a výše této sankce se počítá z ceny za příslušnou etapu.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

V čl. VIII.1 smlouvy je stanovena povinnost zhotovitele zúčastnit se všech porad k projednání díla v 

termínech dle uvážení a potřeby objednatele. Nicméně v čl. II.2 se hovoří pouze o účasti na 

společném jednání, veřejném projednání a projednání v zastupitelstvu města. Které ustanovení je 

platné?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

V čl. II.2 jsou uvedeny povinné účasti, protože se jedná i rozbory a přípravu zadání bude nutná i 

případná účast zhotovitele na jednání uvedená v čl. VIII.1 smlouvy.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

V zadávací dokumentaci je stanoveno, že dokumentace má být předána ve formátu *.dwg. Pokud 

zhotovitel používá jiný software (ArcGIS), zcela běžný pro zpracování územně plánovací 

dokumentace či podkladů, lze dokumentaci předat rovněž ve formátu *.shp? (jedná se rovněž o 

editovatelný formát s definovanou strukturou dat).Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 

13:

Zadavatel trvá na stanoveném formátu pro zpracování dokumentace tzn. *.dwg.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14:

Lze zasahovat do znění smlouvy za účelem upřesnění či doplnění některých ustanovení?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14:

Ne. Uchazeč není oprávněn upravovat jakkoliv vzor Smlouvy, který byl zadavatelem poskytnut jako 

součást zadávacích podmínek viz. čl. 12.4.2 zadávací dokumentace. 

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15:



Zadávací dokumentace se v bodě 6 odkazuje na přílohu č. 2 – Schválený ÚP včetně schválených 

změn. Obsahem přílohy č. 2 jsou nicméně Formální náležitosti předmětu plnění. Pokud je zněním 

bodu 6 míněn schválený ÚP města Bakov nad Jizerou vč. změn, tento poklad pro zpracování nabídky 

v zadávací dokumentaci zcela chybí.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15:
Zadávací dokumentace odkazuje na přílohu č. 2 zadávací dokumentace nikoliv na přílohu smlouvy o 
dílo č. 2.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 16:

Prosím ještě, zda můžete potvrdit, že originál nabídky může obsahovat kopie dokladů o splnění 

kvalifikace. Z textu to není jednoznačné. 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 16:

Dle § 57 odst. 1 zákona, pokud není 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. Tento požadavek 

je zadavatelem vymezen v kvalifikační dokumentaci – Pravost a stáří dokladů. 

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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