VÝZVA :
Městys Šatov vyzývá více zájemců o předložení nabídky na realizaci zakázky: „Zhotovení
projektové dokumentace - Revitalizace nádražního prostoru Šatov s cílem posílení
turistického ruchu“ . Městys Šatov (jako zadavatel) připravuje realizaci výše uvedené zakázky
(na rok 2010), s ohledem na výši budoucího peněžitého závazku se jedná o veřejnou zakázku
malého rozsahu (viz § 12, odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění..
1. Identifikační údaje zadavatele:
Městys Šatov, 671 22 Šatov č. 124, IČ 00293580
2. Předmět výzvy:
Zpracování nabídky na „Zhotovení projektové dokumentace - Revitalizace nádražního
prostoru Šatov s cílem posílení turistického ruchu“
Požadavky a rozsah dodávky:
Předmětem zakázky je podání nabídky na zpracování projektové dokumentace dle
přiloženého Projektového záměru:
−v rozsahu k územnímu, stavebnímu a vodoprávnímu řízení, vyžadovaném příslušnými
zákony tj. zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb a vyhl. č. 499/2006 Sb. v
platném znění
−včetně geodetického zaměření polohopisu a výškopisu v dotčeném území nutném pro
zpracování předmětné dokumentace
−včetně inženýrské činnosti pro vydání územního souhlasu, stavebního povolení a
vodoprávního povolení (tj. zejména podkladů pro povolení stavby, případných souhlasů se
stavbou, vyjádření dotčených orgánů, obstarání stanovisek a příloh povinných k vydání
rozhodnutí apod.)
−projektová dokumentace včetně zaměření polohopisu bude předána i v elektronické formě na
CD (ve formátech Word, Excel, PDF)
−projektová dokumentace bude v tištěné formě v 6 vyhotoveních
3. Doba a místo plnění:
Místem plnění je Městys Šatov.
Doba plnění:
−započetí realizace projektové dokumentace neprodleně po podepsání smlouvy o dílo
−termín pro odevzdání PD pro územní řízení včetně všech podkladů nutných pro vydání
územního souhlasu: 31. 5. 2010
−termín předání projektové dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení do 30 dnů od
nabytí právní moci územního rozhodnutí, nejdéle však do 15. 8. 2010
Prohlídka na místě je možná kdykoliv po dohodě na č. tel. 515 221 662 (Ing. Jahodová).
4. Kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje předložit:

- doklad o oprávnění k podnikání
- čestné prohlášení, že splňujete kvalifikační předpoklady
- seznam referencí
- seznam specialistů s uvedením, jde-li o vlastní zaměstnance nebo externí spolupracovníky,
Bude-li předkládat nabídku více osob společně, postačí, pokud splnění kvalifikačních
předpokladů prokáže, alespoň jedna z nich.
5. Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny pomocí těchto kriterií:
a) Nabídková cena – váha kritéria 60%
b) Technické řešení – váha kritéria 10%
c) Termín dodávky projektových dokumentací – váha kritéria 20%
d) Reference, komunikativnost a spolehlivost – váha kritéria 10%
6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek:
Cena bude stanovena dohodou jako cena maximální. Budou zohledněny nabídnuté slevy.

Vlastní nabídka musí obsahovat:
položkový rozpočet jednotlivých součástí dodávky dle projektového záměru a celkové ceny
za dodávku včetně DPH
stručný popis technického řešení
délka poskytované záruky
závazný termín dokončení díla
návrh smlouvy o dílo
reference
Dále uveďte:
přesný název a adresu firmy
IČO, DIČ
bankovní spojení
jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče
prohlášení uchazeče, že souhlasí s podmínkami zadání a údaje, které uvedl v nabídce jsou
pravdivé
součástí nabídky musí být oprávnění k podnikání, výpis z Obchodního rejstříku (pokud jste
zapsáni) ne starší 90 dnů (stačí kopie, nebo výstup z internetové verze obch. rejstříku ne starší
90 dnů)
7. Místo, lhůta pro podání nabídek:
Písemné nabídky prosím doručte poštou nebo osobně do 10. 5. 2010 na Úřad městyse Šatov,
671 22 Šatov č. 124 nejpozději do 17.00 hod. v obálce viditelně označené heslem
„Nádraží Šatov PD – nabídka“
N e o t v í r a t !!!
Bude rozhodovat datum přijetí podatelnou Úřadu městyse Šatov, nikoliv poštovní razítko.

8. Další podmínky výzvy:
Výzva je omezena na tuzemské osoby.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
-odmítnout kteroukoli nabídku, pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky výzvy,
-změnit nebo zrušit výzvu,
-nevracet uchazečům podané nabídky.
Nabídky nelze po 10. 5. 2010 měnit ani doplňovat.
Uchazeči, kteří se ve výběru umístí na prvním místě (vítězné nabídky), budou vyzváni k
doručení návrhu smlouvy o dílo a dokladů o své kvalifikaci.
Upozorňujeme, že při zrušení výzvy nevznikají uchazeči nároky na úhradu vzniklých nákladů
souvisejících s podáním nabídky.

………………………………………..
Ing. Františka Jahodová
starostka městyse

Změna výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zhotovení projektové dokumentace - Revitalizace nádražního prostoru Šatov
s cílem posílení turistického ruchu“

Na základě námitek oslovených firem na podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci „Zhotovení projektové dokumentace - Revitalizace
nádražního prostoru Šatov s cílem posílení turistického ruchu“ přehodnotil zadavatel
této zakázky text výzvy v bodě 3. Doba a místo plnění a mění text výzvy v tomto
bodě následovně:

3. Doba a místo plnění:
Místem plnění je Městys Šatov.
Doba plnění:
- započetí

realizace projektové
podepsání smlouvy o dílo

dokumentace

neprodleně

po

- termín pro odevzdání PD pro územní řízení včetně všech podkladů

nutných pro vydání územního souhlasu do 8 týdnů od podepsání
smlouvy o dílo, nejdéle však do 13. 7. 2010
- termín

předání
projektové
dokumentace
pro
stavební
(vodoprávní) řízení do 6 týdnů od nabytí právní moci územního
rozhodnutí
Prohlídka na místě je možná kdykoliv po dohodě na č. tel.
515221662 (Ing. Jahodová).
Ostatní body v textu výzvy se nemění.

Ing. Františka Jahodová
starostka

V Šatově dne 28. 4. 2010
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Informace o parcelách
Parcelní číslo:

1162/9

Výměra [m2]:

24957

Katastrální území:

Šatov 762075

Číslo LV:

944

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

dráha

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastnické právo
Jméno
České dráhy, a.s.

Adresa

Podíl

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR
vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
Platnost k 19.04.2010

Parcelní číslo:

1165

Výměra [m2]:

520

Katastrální území:

Šatov 762075

Číslo LV:

944

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastnické právo
Jméno
České dráhy, a.s.

Adresa

Podíl

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR
vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
Platnost k 19.04.2010

Parcelní číslo:

1166/1

Výměra [m2]:

2820

Katastrální území:

Šatov 762075

Číslo LV:

944

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastnické právo
Jméno
České dráhy, a.s.

Adresa
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy
Zobrazené údaje mají informativní charakter.

Podíl

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR
vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
Platnost k 19.04.2010
Parcelní číslo:

1166/2

Výměra [m2]:

1725

Katastrální území:

Šatov 762075

Číslo LV:

944

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastník, jiný oprávněný

Vlastnické právo
Jméno
České dráhy, a.s.

Adresa

Podíl

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 110 15

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ
Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy

Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR
vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
Platnost k 19.04.2010

