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Informace o poskytnutí dodatečných informací uchazeči veřejné zakázky 

malého rozsahu 
„ Zm ěna územního plánu Strakonice“ 

 
Město Strakonice obdrželo dne 18. 4. 2016 žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných 
informací k veřejné zakázce malého rozsahu „Změna územního plánu Strakonice“. 
Město Strakonice dne 18. 4. 2016 poskytlo uchazeči níže uvedené odpovědi k dotazům: 
 
1. Jakým způsobem bude hodnocena výše nabídkové ceny (bod 6.1. výzvy) pro veřejnou 
zakázku, bez DPH nebo včetně DPH? 
 
Odpověď:  
Dle bodu 4. Cena předmětné výzvy bude nabídková cena za dílo uvedena v české měně 
v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem. Cena celkem bude obsahovat veškeré náklady 
spojené s realizací předmětu plnění zakázky. Uvedená cena celkem bude cenou nejvýše 
přípustnou. Uvedení fakturace v závislosti na zpracování a odevzdání jednotlivých etap. 
 
 
2. Jakým způsobem bude hodnoceno kritérium „reference a spolupracující osoby“ (bod 
6.1.výzvy)? Je dán minimální počet ÚPD obcí a měst nad 10 tis. obyvatel? Jakým způsobem 
bude hodnocen seznam spolupracujících osob? Má zadavatel seznam vybraných 
autorizovaných osob či specialistů, které bude pro výběr preferovat, případně bude kritérium 
hodnoceno počtem specialistů a autorizovaných osob? Žádáme o upřesnění způsobu 
hodnocení tohoto kritéria. 
 
Odpověď: 
Dle bodu 5. Podmínky účasti v zadávacím řízení předmětné výzvy budou součástí  nabídky 
reference – úplný seznam územně plánovacích dokumentací zpracovaných od roku 2007 (dle 
nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) pro obce a města nad 10 tis. obyvatel, na kterých 
se uchazeč podílel. Reference mohou být doplněny dalším seznamem zpracovaných územně 
plánovacích dokumentací dle uvážení uchazeče. Minimální počet zpracovaných ÚPD obcí 
a měst nad 10 tis. obyvatel není stanoven. 
 
Zadavatel nemá seznam vybraných autorizovaných osob či specialistů, které by pro výběr 
preferoval. Seznam spolupracujících osob bude hodnocen s ohledem na možnost vypracování 
předmětných části ÚPD odborníky (dopravní specialisté, vodohospodáři, energetici, 
specialisté na životní prostředí apod.), přičemž bude brán zřetel na renomé jednotlivých 
specialistů a dosavadní zkušenosti v oboru. Primárně jde o možnost vypracování jednotlivých 
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odborných části ÚPD specialisty na danou problematiku. Samotný počet specialistů na 
jednotlivé odborné části není stanoven.   
 
 
3. V bodě 2.1. výzvy je uvedeno, že Zpráva o uplatňování územního plánu Strakonice 2011-
2015 je součástí předkládané výzvy. Přílohou je však pouze „Krycí list nabídky“ a „Čestné 
prohlášení uchazeče“. Žádáme o zaslání Zprávy o uplatňování ÚP Strakonice 2011-2015, 
abychom Vám mohli podat nabídku. 
 
Odpověď: 
Ve Vámi uvedeném bodě 2.1. je uvedeno, že stávající platný Územní plán Strakonice je 
k dispozici na webových stránkách města http://www.strakonice.eu/content/uzemni-plan-
strakonice Strakonice včetně všech dokumentů k projednávané Zprávě o uplatňování 
Územního plánu Strakonice 2011 – 2015. Na uvedené webové stránce je k dispozici Zpráva 
o uplatňování Územního plánu Strakonice 2011 – 2015, Pokyny pro zpracování změny 
Územního plánu Strakonice a informační přílohy podaných připomínek. 
 
  
Případné další informace Vám rádi sdělíme na odboru rozvoje MěÚ Strakonice. 
 
 
 
 
Ing. arch. Marta Slámová 
vedoucí odboru rozvoje 
 
 
 
 
 


