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ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ
NABÍDKY

V souladu s ustanovením článku III. odst. 3 písm. a) směrnice Rady města Břeclavi č.
4/2011, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
jsem rozhodl dne 30.8.2011 o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby na:
Studie řešení prostor bývalého cukrovaru
jejíž maximální předpokládaná hodnota činí 50.000- Kč s DPH.
MĚSTO BŘECLAV VÁS VYZÝVÁ K PODANÍ NABÍDKY NA TUTO VEŘEJNOU
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
http://
e-mail:
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
města

Město Břeclav
Náměstí T.GM. 3

690 81 Břeclav
801 / obec
00 28 30 61
CZ 00 28 30 61
519311 111
519 572 334

www. breclav.org
posta@breclav.org
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta

2. Předmět soutěže
Předmětem studie je zpracování situace v areálu bývalého cukrovaru. Studie by měla
rozdělit území na část určenou k volno časovým aktivitám a část, u které bude zachován
industriální charakter s návrhem technické infrastruktury. U části pro volno časové aktivity
musí být využit materiál uložený v areálu k modelaci terénu (sáňkování, cyklotrial apod.).
Součástí řešení plochy musí být i návrh sadových úprav včetně umístění městského
mobiliáře. V části s návrhem technické infrastruktury bude zachována část stávajících
budov (viz. příloha na webových stránkách - zákres v katastrální mapě) s návrhem jejich
budoucího využití. Návrh musí respektovat cyklostezku a chodník, která je ve fázi
zpracování dokumentace pro územní řízení (viz. příloha na webových stránkách situace).
3. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. září 2011 v 9:00 hod.

4. Adresa pro podávání nabídek
Nabídku lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na
podatelně na adresu: Město Břeclav, Náměstí T.G.M. 3, 690 81 Břeclav.
5. Podání nabídky poštou
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání návrhu
považuje její fyzické převzetí na podatelně v sídle zadavatele na výše uvedené adrese.
Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny uchazeči.
6. Platební podmínky
Zadavatel nebude uchazeči poskytovat zálohy. Cena za předmět plnění bude uchazeči
uhrazena na základě daňových dokladů vystavených uchazečem po dokončení díla.
Splatnost faktury bude 30 dnů od předání investorovi.
7. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude pokládána po podepsání smlouvy za cenu maximální, cena bude
uvedena: -cena bez DPH, - samostatně vyčíslená DPH, - cena včetně DPH.
8. Obsah nabídky
•
•

Obálka nadepsaná „Autor"
Grafická část

Obálka nadepsaná „Autor"
Obálka bude obsahovat údaje účastníka/účastníků soutěže: jména, adresy, číslo
bankovního spojeni, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailove adresy.Obalka bude
rovněž obsahovat celkovou nabídkovou cenu. Cena bude uvedena v české měně
v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. U uchazečů,
kteří nejsou plátci DPH bude součástí nabídky taktéž čestné prohlášení, že uchazeč není
plátcem DPH a že uvedená cena je pro zadavatele konečná. Nabídková cena musí
zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s úplným a řádným plněním předmětu
veřejné zakázky, včetně nákladů s tím bezprostředně souvisejících. Obálka bude
zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena „Autor".
Obálka grafická část
Obálka bude obsahovat situaci a názorné zobrazení (perspektivu). Obálka bude
zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena „Grafická část".
9. Podmínky anonymity soutěžního návrhu
Grafické části budou prezentovány anonymně. Proto žádná část nesmí obsahovat podpis,
heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.
Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných
soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:
Česká komora architektů
Josefská 6
18 00 Praha 1 - Malá Strana

10. Kritéria pro vyhodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná vedoucím příslušného
odboru.
Nabídky budou posuzovány podle dílčích hodnotících kritérií, kterými jsou:
•
•

Celková nabídková cena včetně DPH
Celková vhodnost navrženého řešení

50%
50%

Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:
Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé
jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné
nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější
nabídka maximální hodnotu kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro
číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria
získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od
nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Pokud bude hodnotící komise považovat hodnotu některého jiného dílčího kritéria než je
cena, za zjevně nepřiměřenou, má právo přidělit nabídce v tomto kritériu 0 bodů a svůj
postup odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Hodnocení podle
bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých
kritérií budou násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných hodnot u
jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak,
že jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů.
11.Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez náhrady vynaložených
nákladů,
- výzvu na zakázku bez udání důvodu zrušit,
- jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky.
- nevracet podané nabídky.
Vyloučení variantního řešení
Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.
Zadávací lhůta
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni se stanovuje na 90 dnů.
V Břeclavi dne 30.8. 2011.
MUDr. Oldřich Ryšavý
5taro5

V zastoupeni
Bng. Jaroslav Parolek
místostarosta

