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Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381140-2016:TEXT:CS:HTML

Česká republika-Tachov: Územní plánování a architektura krajiny
2016/S 210-381140
Předběžné oznámení
Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek
Služby
směrnice 2014/24/EU
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1)
Název a adresa
Město Tachov
00260231
Hornická 1695
Tachov
347 01
Česká republika
Kontaktní osoba: Michaela Poremská
Tel.: +420 774033702
E-mail: judr@poremska.cz
Kód NUTS: CZ032
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.tachov-mesto.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.tachov-mesto.cz/
I.2)

Společné zadávání veřejných zakázek

I.3)

Komunikace
Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: https://
zakazky.tachov-mesto.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.tachov-mesto.cz/

I.4)

Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)

Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)
Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)

Název:
Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov.

II.1.2)

Hlavní kód CPV
71400000

II.1.3)

Druh zakázky
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Služby
II.1.4)

Stručný popis:
Cílem pořízení Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Tachov je vytvořit
odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v
nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro
plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný.

II.1.5)

Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 CZK

II.1.6)

Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne

II.2)

Popis

II.2.1)

Název:

II.2.2)

Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

II.2.3)

Místo plnění
Kód NUTS: CZ032
Hlavní místo dodání nebo plnění:
Tachov.

II.2.4)

Popis zakázky:
Územní studie krajiny bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině, bude reagovat na
dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní
ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), na
Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a zohlední protipovodňovou ochranu a zelenou
infrastrukturu.
Řešené území je vymezeno v rozsahu celého správního obvodu ORP Tachov, který se skládá z těchto celkem
27 obcí: Měst Bor, Planá, Přimda, Tachov, městysů Chodová Planá, Stráž a obcí Brod nad Tichou, Broumov,
Ctiboř, Částkov, Dlouhý Újezd, Halže, Hošťka, Chodský Újezd, Kočov, Lesná, Lestkov, Lom u Tachova, Milíře,
Obora, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Studánka, Tisová, Třemešné a Zadní Chodov.

II.2.5)

Hodnotící kritéria
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6)

Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 400 000.00 CZK

II.2.7)

Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

II.2.10)

Informace o variantách

II.2.11)

Informace o opcích

II.2.13)

Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Integrovaný regionální operační program – výzva č. 9 Územní studie. Realizace projektu je
podmíněna vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zadavatel předpokládá úhradu ve 2 etapách.

II.2.14)

Další informace
K II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému: Doba trvání zakázky je
podmíněna vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

II.3)

Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
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05/12/2016
Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)
Podmínky účasti
III.1.1)

Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních
nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:
Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k ČR dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Dodavatel dále předloží podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

III.1.2)

Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

III.1.3)

Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

III.1.5)

Informace o vyhrazených zakázkách

III.2)

Podmínky vztahující se k zakázce

III.2.1)

Informace o vyhrazení určité profesi

III.2.2)

Podmínky realizace zakázky:

III.2.3)

Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)
Popis
IV.1.3)

Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.6)

Informace o elektronické aukci

IV.1.8)

Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2)

Administrativní informace

IV.2.5)

Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení:
05/12/2016

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.2)
Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)

Další informace:

VI.4)

Přezkumná řízení

VI.4.1)

Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
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Fax: +420 542167115
Internetová adresa:http://www.compet.cz
VI.4.2)

Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3)

Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Námitky – § 241 a následující zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dozor nad zadáváním
veřejných zakázek – § 248 a následující zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VI.4.4)

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

VI.5)

Datum odeslání tohoto oznámení:
27/10/2016
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