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Výzva k podání nabídky 

 

 

Zadavatel zakázky na akci „Územní plán Chudčice“: 

 

Zadavatel:  Obec Chudčice 

Adresa:   Chudčice 220, 664 71 

IČ:    00 36 29 56 

Telefon:  602 556 537 

e-mail:   starosta@chudice.cz 

   www.chudcice.cz 

Statutární zástupce:  Vladimír Kalus 

 

Akce bude z prostředků zadavatele a případně ze získané dotace. 

 

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností: 

 

Statutární zástupce: Bc. Jana Švédové 

Adresa:  Hvozdec 39, 664 71 

IČ:   745 21 225 

Telefon:  607 170 464 
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1. Vymezení předmětu zakázky 
 

Předmětem plnění veřejné zakázky „Zpracování územního plánu  Chudčice“ je zpracování 

návrhu a čistopisu ÚP obce Chudčice v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 

zákon), zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Řešeným územím pro plnění veřejné zakázky je k.ú. obce Chudčice (rozloha obce je 410 

hektarů, počet obyvatel  k  01.01.2012 je 830 obyvatel). 

 

CPV kód předmětu veřejné zakázky je 71410000-5 – územní plánování. 

 

Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky bez DPH činí cca 480 000,- Kč. 

 

 

2. Odůvodnění použití zadávacího řízení 

 

Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen 

zákon) veřejným zadavatelem. Tato veřejná zakázka bude organizována mimo režim zákona. 

V řízení malého rozsahu je zadavatel povinen dodržet §6 zákona o veřejných zakázkách. 

 

 

3. Informace o zadávací dokumentaci 

 

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. 

Součástí zadávací dokumentace jsou: 

 

a) Zadávací dokumentace s podmínkami a požadavky pro zpracování nabídky včetně 

příloh v tištěné a elektronické podobě: 

 

- formulář krycí list nabídky 

- vzor čestného prohlášení 

 

b) Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) v  elektronické podobě 

c) Rozpočet (v elektronické podobě) 

 

 

 

Zadávací dokumentaci si může uchazeč na žádost vyzvednout na adrese obecního úřadu 

Chudčice, Chudčice 220, 664 71  v úřední hodiny, vždy v pondělí a ve středu od 23.1.2012 do 

10.2.2012. Zadávací dokumentaci si může uchazeč převzít ve lhůtě pro podání nabídek 

v pracovních dnech mezi 8.00 hod a 10.00 hod. pouze v úřední dny tj. pondělí a středa. 

Dokumentaci si lze vyzvednout nejpozději do dne ukončení lhůty pro podání nabídek.  
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4. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele. Lhůta pro podání nabídek začíná 10.2.2012 

v 9.00 hod a končí dne 16.3.2012 v 10:00 hod. 

Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat v sídle obce na obecním úřadě, adresa 

Chudčice, Chudčice 220, 664 71 statutárnímu zástupci obce starostovi obce V. Kalusovi. Při 

zaslání poštou  je nezbytné, aby ve lhůtě stanovené pro podání nabídek byla nabídka doručena 

osobě pověřené výkonem zadavatelských činností, doporučenou poštou. 

 

Nabídku je možné předat v době od 8.00 do 10.00 hod v úřední dny obecního úřadu tj. 

v pondělí a středy. Nabídka uchazeče bude podána v českém jazyce. Nabídka může být dodána 

v jednom svazku, nebo v samostatných slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce 

označené názvem zakázky, na které musí být adresa uchazeče z důvodu vyrozumění uchazeče 

v případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zalepená obálka bude 

označena nápisem: 

 

 

 

NEOTVÍRAT Veřejná zakázka „ Územní plán Chudčice“  

 

 

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv před uzavřením smlouvy o dílo zadávací řízení zrušit. 

Při využití tohoto práva nemají uchazeči o veřejnou zakázku nárok na úhradu nákladů 

spojených se svojí účastí ve výběrovém řízení nebo na náhradu ušlého zisku.  
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5. Požadavky na zpracování územního plánu 

 

Požadavky na projektanty dle zákona: 

-    zpracování dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním        

     řádu, úpravy dokumentace v průběhu projednávání na základě vydaných stanovisek,    

     námitek, připomínek, požadavků 

-    účast projektanta na veřejných projednáních konceptu a návrhu ÚP, včetně odborného  

     Výkladu 

- zpracování dokumentace - posouzení  vlivů  územního plánu na životní  prostředí 

(v případě vydání stanoviska dotčeného orgánu s tímto požadavkem)  

- zpracování konceptu územního plánu ( v případě že dotčený orgán jej bude požadovat) 

Požadavky na projektanty, které nejsou obsaženy v zákoně: 

- zpracování doplňujících průzkumů a rozborů 

- spolupráce s pořizovatelem při zpracování zadání ÚP vč. Podkladů pro zpracování 

zadání 

- účast  na zasedání zastupitelstva obce při schvalování pokynů pro zpracování návrhu 

ÚP (konceptu ÚP) a při vydání územního plánu 

- účast na komisích, výborech (pokud budou zřízeny) při vyzvání starostou obce 

- účast na jednáních s veřejností při projednání návrhu územního plánu 

- spolupráce s pořizovatelem na vyhodnocování námitek, stanovisek, připomínek 

- zaškolení stavebního úřadu, pořizovatele a zástupce obce jak pracovat s územním 

plánem ( 2 pracovní dny tj. 16 hodin) 

- poskytnutí podkladů pro zveřejnění územního plánu včetně mapových podkladů na 

webových stránkách obce 

- zpracování dokumentace v tištěné a digitální podobě (formát *dgn nebo *shp) a podle 

jednotné metodiky Jihomoravského kraje pro digitální zpracování územních plánů, 

minimální počet vyhotovení konceptu – pro účely projednání ve 2 provedeních a 

návrhu – pro účely projednání ve 2 provedeních, čistopisy ve 4 provedeních 

- textová část, tabulkové a případně další přílohy budou zpracovány v produktech MS 

      Office (DOC, XLS) a převedeny do formátu PDF. 

- všechny tiskové výstupy budou jednotlivě převedeny do formátu PDF, umožňující 

jejich zobrazení a tisk. 

- finální dokumentace bude vytištěna z převedených formátů do PDF. 

- dle aktuálních podmínek pro dotace pro územní plány Jihomoravského kraje a dotační 

programy vyhlášení Ministerstvem pro místní rozvoj 

 

Podklady které budou poskytnuté obcí: 

 

- Územně analytické podklady ORP Kuřim 

- Stávající územně plánovací dokumentace 

- Digitální katastrální mapa 

- Studie, projekty, generely dostupné na obci  

- Dokumentace vedení inženýrských sítí ve vlastnictví obce, případně požadavek na 

zmapování - např. veřejného osvětlení, komunikací a dalších sítí 
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6. Doplnění a etapizace 

 

I. Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů ……….………………….. .. do 4 měsíců                  

(po uzavření smlouvy) 

 

II. Zpracování konceptu ÚP (v případě požadavku dotčeného orgánu – krajského úřadu, od 

předání schváleného zadání zastupitelstvem obce) ……………………………do 4 měsíců 

 

III. Zpracování návrhu ÚP, posouzení vlivu ÚP na životní prostředí  (od předání schváleného 

zadání zastupitelstvem obce)……………………………………………………do 4 měsíců 

 

 

IV. Úprava návrhu ÚP před veřejným projednáním (od vydání stanoviska krajského úřadu) 

…………………………………………………………………………………...do  2 měsíců 

 

V. Zpracování čistopisu ÚP (od vydání ÚP v Zastupitelstvu obce)……………... do 14 dnů 

 

Za nesplnění jakékoliv výše uvedené etapy zpracování ÚP zadavatel požaduje po uchazeči 

sankci, jejíž výši je uvedená v obchodních podmínkách.  

 

7. Místo plnění 

 

Obec Chudčice, Chudčice 220, 664 71. 

 

 

8. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek: 

 

Zadavatel neposkytuje zálohy. V příloze I.  je uveden závazný vzor obchodních podmínek, 

která bude uzavřena s vítězným uchazečem. Zadavatel požaduje tuto etapizaci platebních 

podmínek: 

I. Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a zpracování zadání upraveného Návrhu 

ÚP – po dokončení fakturace 10% z celkové ceny 

 

II. Zpracování konceptu ÚP (v případě požadavku dotčeného orgánu – krajského úřadu) 

 

III.  Zpracování návrhu ÚP, posouzení vlivu ÚP na životní prostředí  (od předání 

schváleného zadání zastupitelstvem obce 

 

IV. Úprava návrhu ÚP před veřejným projednáním (od vydání stanoviska krajského úřadu) 

– po dokončení fakturace 60% z celkové ceny 

 

V. Zpracování čistopisu ÚP – po dokončení fakturace 30% z celkové ceny 
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9. Nabídková cena: 

 

Nabídkovou cenou je cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky včetně daně z přidané 

hodnoty. 

Nabídková cena bude zpracována jako cena se započtením veškerých nákladů uchazeče na 

splnění předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek, rizik a zisku uchazeče. 

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých. 

V případě, že nabídková cena uvedená v nabídce v návrhu na uzavření smlouvy na realizaci 

předmětu veřejné zakázky bude v rozporu s dílčími cenami uvedenými v nabídce resp. jejich 

součtem, bude tato nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeč bude 

vyloučen. 

 

 

 

Nabídková cena bude rozepsaná dle dílčích úkonů :  

- Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů 

- Zpracování konceptu ÚP (pokud bude požadován dotčeným orgánem) 

- Zpracování návrhu ÚP včetně průběžných úprav a čistopisů 

- Zpracování posouzení vlivu ÚP na životní prostředí 

 

10. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání nabídkami - zadávací lhůta: 

 

Uchazeči jsou svými nabídkami vázání po dobu 90 dnů; tato lhůta začne běžet okamžikem 

skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

11. Další podmínky zadávacího řízení: 

 

a) Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí. 

b) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním 

     podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

     předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

     pozdějších předpisů). 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit 

    či upřesnit podmínky zadání zakázky. 

d) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek 

    samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je 

    subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny 

    nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli 

    vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení. 

e) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

f) Nabídky nebudou uchazečům vráceny. 

g) Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady 

     a informace stanovené touto zadávací dokumentací, bude takováto nabídka vyloučena 

     z dalšího posuzování a hodnocení. 

h) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout 

    všechny nabídky nebo zadání veřejné zakázky zrušit. 

i) Na požádání bude u zadavatele pro dodavatele k dispozici také text obchodních 

    podmínek v digitální podobě. 
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12. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace. 

 

     Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 

kvalifikaci. Prokazování kvalifikace proběhne dle zákona, tím je rozuměno: 

 

- splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu §53 odst. 1 písm. zákona o 

veřejných zakázkách 137/2006 Sb. 

- prokázání dle zákona profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 54 zákona o 

veřejných zakázkách 137/2006 Sb. 

- uchazeč musí doložit, že v obdobném oboru má zkušenosti v délce více jak 5 let 

a zpracoval územní plánovací dokumentaci pro čtyři srovnatelné obce  s počtem 

obyvatel min. 800.  

 

 

13. Základní kvalifikační předpoklady 
 

 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované 

zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace 

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, 

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 

statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická 

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 

nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li či žádost o účast 

zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 

podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 

složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu 

k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s 

předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 

musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 

každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 

prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat 

vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, 

tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

  

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 

zvláštního právního předpisu 
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d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

 

e) který není v likvidaci, 

 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele, 

 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo 

pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 

písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; 

pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 

osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta z umožnění výkonu 

nelegálních práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. c) bod 3 zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), 

 

l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, který 

v posledních třech letech pracovali u firmy, a 

 

m) který, má-li formu akciové společnosti předloží aktuální seznam akcionářů s podílem víc 

jak 10%. 

 

Dodavatel prokazuje splnění těchto požadavků formou čestného prohlášení, z jehož obsahu 

musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné požadavky (vzor čestného prohlášení je 

přílohou zadávací dokumentace). 

Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč s nímž 

bude uzavírána smlouva je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo 

ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 
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14. Profesní kvalifikační předpoklady 
 

Zadavatel požaduje pro prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů tyto 

doklady: 

 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, 

- doklad o oprávnění provozovat živnost podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to v originále nebo v kopii s ověřením 

pravosti; dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, příp. do 

vydání výpisu, stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu, 

s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona“, nebo jeho ekvivalent, 

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor územní 

plánování 

- pojištění společnosti v minimální výši 200 000 Kč – doloží uchazeč kopií uzavřené 

pojistné smlouvy 

 

 

Výše uvedené doklady ke splnění kvalifikace je možné doložit pouze v prosté  kopii.  

 

 

15. Technické kvalifikační předpoklady 

 

Zadavatel požaduje pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů tyto 

doklady: 

 

- seznam prací, který obsahuje nejméně 4 zakázky na územně plánovací dokumentaci  

v uplynulých 5 letech pro obec s velikostí min. 800 obyvatel. Ze seznamu musí být 

patrno:  

- název objednatele, 

- název služby, 

- kontaktní osoba objednatele, u které bude možné poskytnutí významné služby 

            ověřit. 

 

16. Další požadavky zadavatele 

 

Zadavatel dále požaduje doložení čestného prohlášení zda je uchazeč plátce DPH (viz. 

přiložený vzor) 
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17. Způsob hodnocení nabídek 

 

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle ust. 

78§ odst. 1) písm. a) zákona 

 

 

 

Druh  Váhové kritérium  

Cena za celou zakázku / včetně DPH 100% 

 

 

Bodové hodnocení, způsob výpočtu:  

 

1. kritérium:  

Zadavatel bude hodnotit celkovou cenu včetně DPH bodovací metodou. Celková výše 

ceny včetně DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Bodové 

hodnocení bude vypočteno podle vzorce: 

 

100
Kčvcenahodnocená

Kčvcenanejnižší
(bodů) 

 

 

 

18. Dodatečné informace 

 

     Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací 

dokumentaci. Žádost musí být doručena na adresu Bc. Jana Švédová, Hvozdec 39, 664 71. 

Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace je 

jana.svedova@tiscali.cz a dodatečné informace budou zaslány vždy i ostatním uchazečům. 

Kontaktní osoba je Bc. Jana Švédová,  tel. 607 170 464. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ………………………………… 

        Vladimír Kalus 

          starosta obce 

 

 

mailto:jana.svedova@tiscali.cz
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Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních kritérií dle § 53 zákona č. 

137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

 

 

Firma:    …………………………………. 

 

IČ:    …………………………………. 

   

Sídlo:    …………………………………. 

 

Statutární  zástupce ………………………………….. 

 

 

Prohlašuji tímto, že ve smyslu § 53 jsem uchazečem: 

 
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 

trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, 

přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde 

o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato 

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 

tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 

podává-li či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 

předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 

tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak 

k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 

trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 

statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, 

tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či 

žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle 

tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 

kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 

sídla, místa podnikání či bydliště, 

  

c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního 

předpisu 

 

d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 

insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, 

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů, 

 

e) který není v likvidaci, 

 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 

podnikání či bydliště dodavatele, 

 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, 

tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

 

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo 

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné 

způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 

odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na 

tyto osoby, 

 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta z umožnění výkonu nelegálních práce 

podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. c) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů), 

 

l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, který v posledních třech letech 

pracovali u firmy, a 

 

m) který, má-li formu akciové společnosti předloží aktuální seznam akcionářů s podílem víc jak 10%. 

 

 

 

 

V………………..dne ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

        …………………………………….. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého rozsahu  

pořádání výběrového řízení u akce „Územní plán Chudčice“ 

 

13 

 

Čestné prohlášení uchazeče o plátcovství DPH 

 

 

 
Uchazeč:   název ............................................................................................................... 

 

      adresa .............................................................................................................. 

 

      statutární zástupce ........................................................................................... 

 

      E-mail …………………………… IČ ……………………………………… 

 

 

Prohlašuji, že: 

  
 

  jsem / nejsem* plátcem DPH  minimálně po celou dobu realizace projektu, za které   

            bude  podávané vyúčtování k akci „Územní plán Chudčice“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne…………….   V………….……………………………… 

 

 

Jméno: 

 

 

Funkce: 

 

 

Podpis a razítko: 

 

 
 
* nehodící se škrtněte 
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Krycí list nabídky 

„Územní plán Chudčice“ 

 
 

 

Údaje o zadavateli 

Obec Chudčice 

Sídlo Chudčice 220, 664 71 

Právní forma Veřejnoprávní koorporace 

IČ 00 36 29 56 

Telefon +420 602 556 537 

E-mail starosta@chudcice.cz 

Kontaktní osoba  Vladimír Kalus 

 

 

 

 
 

Údaje o uchazeči 

Obchodní firma nebo název 

(právnická osoba) 

Obchodní firma nebo jméno a příjmení 

(fyzická osoba) 

 

Sídlo 

(právnická osoba) 

Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu 

(fyzická osoba) 

 

Právní forma  

IČ  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro 

jednání ve věci nabídky 
 

 

 

 

 

 

 

 



Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého rozsahu  

pořádání výběrového řízení u akce „Územní plán Chudčice“ 

 

15 

 

Kompletní zpracování ÚP viz. výzva k podání nabídky 

Celková nabídková cena: 

Nabídková cena bez DPH  Kč 

Sazba DPH        Kč 

Celkem DPH        Kč 

Celková nabídková cena včetně DPH  Kč 

  

Rozsah doplňkových aktivit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: výše uvedené údaje musí odpovídat údajům v návrhu smlouvy a budou brány jako 

závazné ze strany uchazečů. 

 

 

 

 

 

 

V ……………………………..     dne …………….  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

                                                                                       Jméno, příjmení, podpis,razítko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


