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VÝZVA 
/zadávací dokumentace/ 

 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

 
 
 

ZPRACOVÁNÍ STUDIE  
„ Z  KOKO ŘÍNSKA DO PODRALSKA“ 
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Zadavatel: 
 
Zadavatel: Vyhlídky,o.s. 
Sídlo: Nebužely 92, PSČ 277 34 
Právní forma: Občanské sdružení registrované dle zákona 

č.83/1990Sb./kód095/ 
IČO: 26676184 
Zastoupené: Ing. Petrou Jáchymstálovou 
Tel. 315 602 957 
E-mail: info@vyhlidky.cz 
Osoby oprávněné 
jednat: 

PhDr. Marcela Pánková, PhD.    606 787 716 
Mgr. Galina Čermáková              724 068 686 

 
 
 
1. Předmět veřejné zakázky: 
 
     Předmětem veřejné zakázky je zpracování vyhledávací studie vojenských, technických, 
přírodních a sakrálních památek na území MAS Vyhlídky, o.s. a LAG Podralsko. Součástí studie 
bude zjištění a lokalizace míst, kde se provozovala zaniklá řemesla. Studie má být zpracována na 
základě aktivního terénního vyhledávání, mapování a dokumentování vojenských, technických, 
přírodních a sakrálních památek na katastrálních územích obcí a měst, které jsou začleněny do 
územní působnosti MAS Vyhlídky,o.s. a LAG Podralsko. Výstupem uvedeného vyhledávání, 
mapování a dokumentování vojenských, technických,  přírodních, sakrálních památek a lokalit se 
zaniklými řemesly a producentů místních produktů bude: 

� Zpracovaná studie, kde u každé zadokumentované památky budou uvedeny tyto údaje 
/název památky, obec, katastrální území, okres, popis stávajícího stavu, charakteristika 
původního účelu památky, druh zaniklých řemesel a seznam producentů místních produktů, 
lokalizace těchto údajů ve vazbě ke stávajícím turistickým cestám, souřadnice GPS a 
fotodokumentace/ 

� Vyhledávací studie na propojení turistických, cyklistických stezek a hipostezek, kde u 
navrhovaných propojení budou uvedeny tyto údaje/ trasování v mapě, soupis dotčených 
pozemků s uvedením, obce, katastrálního území a okresu, zjištění vlastnických vztahů/. Při 
návrhu na propojení se bude vycházet z generelu příslušných tras vedeným příslušným 
Krajským úřadem. Součástí vyhledávací studie bude  předběžné stanovisko dotčených 
orgánů státní správy. Při návrhu na propojení se bude vycházet z generelu příslušných tras 
vedeným příslušným Krajským úřadem 

� Vyhledávací studie s návrhem tras vojenských památek, zaniklých řemesel, technických 
památek,  přírodních a sakrálních památek a návrh trasy úspěšně realizovaných projektů 
MAS Vyhlídky,o.s. a LAG Podralsko. Návrh trasy bude obsahovat tyto údaje /trasování 
v mapě, lokalizaci příslušného údaje, soupis dotčených pozemků s uvedením obce, 
katastrálního území, okresu, zjištění vlastnických vztahů/ 

� Návrh na umístění odpočivných zastavení, která by měla být osazena mobiliářem (lavička, 
stojan na kola, infopanel). U těchto návrhů budou uvedeny tyto údaje /vyznačení pozemku, 
obec, katastrální území, okres, vlastník pozemku, souhlas vlastníka, souřadnice GPS a 
fotodokumentace/. Odpočivná místa budou navržena v počtu 4 na území MAS Vyhlídky,o.s. 
a počtu 4 na území LAG Podralsko. 

� Navržení nejvhodnějších objektů pro budoucí umístění zastávek s expozicemi a exponáty. 
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Návrh počítá se dvěma objekty na území MAS Vyhlídky,o.s. a dvěma objekty na území 
LAG Podralsko. U těchto návrhů bude uveden název objektu, č.p. pozemek, katastrální 
území, obec, okres, zjištění vlastnických vztahů a závazné stanovisko vlastníka. 
 

Studie bude rozdělena na část textovou a fotodokumentační a část mapovou, kde budou uvedeny 
všechny výsledky studie památek, producentů regionálních produktů a zaniklých řemesel 
vyhledávací studie návrh nových tras, propojení tras, odpočivná místa a návrh objektů pro budoucí 
expozice  a muzea. 
Součástí této zadávací dokumentace je příloha č. 1 Charakteristika mapovaných a navrhovaných 
údajů 
   
Hlavní činnosti dle CPV: 
CPV                                                                 MJ                                                      množství 
Zpracování studií a posudků                         12254-5                                                  1 soubor 
 
 
2. Místo plnění veřejné zakázky: 
 
     Podrobný soupis území měst a obcí, na jejichž katastrálních územích budou terénní vyhledávací       
     studie probíhat je přílohou č. 2 této Výzvy. 
 
 
3. Doba plnění veřejné zakázky: 
vede ve smlouvě 
Zahájení plnění veřejné zakázky:  Od  1.6. 2010 
Ukončení plnění veřejné zakázky:  Do 28.2. 2011 
 
 
 
4. Požadavky na prokázání kvalifikace: 
 
 4.1. Podmínky pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
        Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust.53 odst.1, písm a až e) a g),i), a j) 
          Prokáže zájemce čestným prohlášením. 
 
  4.2. Podmínky pro prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 
         Zájemce prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona č 137/2006 Sb., výpisem       
         z obchodního nebo živnostenského rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpisem z jiné  
         obdobné evidence, pokud je v něm zapsán a současně osvědčením příslušného oprávnění     
         k podnikání. 
         V rámci prokázání profesní kvalifikace uvede zájemce seznam realizovaných zakázek    
         obdobného charakteru v uplynulých 3 letech. 
         K prokázání výše uvedených kvalifikačních předpokladů je zapotřebí předložit veškeré výše        
        uvedené doklady v originále nebo ve stejnopisu s ověřením pravosti ve dvou vyhotoveních a       
        jedné kopii. 
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5. Podmínky realizace 
 
Uchazeč uvede, že souhlasí s následujícími podmínkami a současně tyto podmínky budou součástí 
uchazečem předloženého návrhu smlouvy o dílo. 
 
- při podpisu smlouvy o dílo předloží dodavatel kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, jehož 
číslo bude uvedeno na fakturách. 

- fakturace za cenu díla bude probíhat ve dvou částech a to:  polovina ceny díla pro MAS 
Vyhlídky, o.s. a polovina ceny díla pro LAG Podralsko. 

- faktury budou vystaveny na základě předávacích protokolů a budou obsahovat náležitosti 
daňových dokladů se splatností 21 kalendářních dnů 

- úhrady faktur budou prováděny bankovním převodem 
- záruka min12 měsíců  
- sankce Kč 1000,- za každý den prodlení termínu dokončení díla 
- celková cena díla nebude překročena 
 

 
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 
 
Uchazeč pro stanovení nabídkové ceny bude vycházet ze struktury veřejné zakázky. 
Celková nabídková cena bude uvedena jako nejvýše přípustná v členění: 
- zpracování vyhledávací studie vojenských, technických, přírodních a sakrálních památek včetně 

fotodokumentace 
- zpracování vyhledávací studie turistických a cyklistických stezek a hippostezek 
- návrh na umístění odpočivných míst 
- mapová část 

Cenová nabídka bude uvedena jako: celková cena bez DPH 
                                                           procentní sazba DPH a výše DPH 
                                                           celková cena včetně DPH 

Zadavatel nepřipouští překročení celkové nabídkové ceny.    

 
7. Požadavky na zpracování nabídky- formální úprava, struktura a obsah: 
 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem 
uchazeče. Jednotlivé strany nabídky budou číslovány a nabídka bude zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy. 
Nabídka musí obsahovat: 
- Krycí list nabídky podepsaný statutárním zástupcem 
- Informace o uchazeči - identifikační údaje uchazeče 
- Prokázání kvalifikace dle čl. 4 této zadávací dokumentace 
- Výše celkové nabídkové ceny bez DPH, DPH a včetně DPH 
- Záruční podmínky 
- Návrh smlouvy o dílo  
- Čestné prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 2 zákona o vázanosti nabídkou po dobu 3 měsíců od 

podání nabídky 
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce ve dvou stejnopisech s platností originálu a jedné 
kopii, opatřené přelepkami a razítkem a podpisem uchazeče a zřetelně označena „Nabídka 
Z KOKOŘÍNSKA DO PODRALSKA – neotevírat" 
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8. Způsob hodnocení nabídek: 

 
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií. Důležitost 
jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou v sestupném pořadí. Získané body v příslušném 
kriteriu se vynásobí jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna kriteria určí pořadí uchazeče 
v celkovém hodnocení. 

 
Hodnotící kriteria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny: 
  

Kritérium Váha kriteria Jednotky 
Nabídková cena bez DPH            70% Cena/kpl. 
Doba plnění /vzhledem k termínu 
dokončení 

           20 % Počet týdnů/ 
termín dokončení 

Záruční podmínky            10% Počet měsíců 

 
9. Lhůta a místo pro podání nabídky 

 
   Lhůta pro předložení nabídek končí dne 18. 5. 2010 v 16.00 hodin. 
     Uchazeč podá svou nabídku poštou nebo osobně do kanceláře  MAS Vyhlídky,o.s. 
     na adresu:     Vyhlídky,o.s. 
                           Nám. Míru 30 (pasáž Koruna, II. patro) 
                           Mělník PSČ 276 01 
     Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. 
. 
 
   10. Informace o výsledku výběrového řízení  
 
        Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně. 
 
 
11. Práva zadavatele 
 
      Zadavatel si vyhrazuje právo: 

o Odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 
o Poptávkové řízení na zakázku zrušit, a to i bez udání důvodu 
o Nevracet uchazečům podané nabídky 
o Neposkytovat uchazečům náhradu nákladů, které vynaložili v souvislosti s účastí v 

poptávkovém řízení 
 
 
 Přílohač. 1: Charakteristika mapovaných a navrhovaných údajů 
 Příloha č. 2: Podrobný soupis území měst a obcí, na jejichž území bude terénní vyhledávání    
                     probíhat. 
          
                                                                                                      
V Mělníku dne  26.dubna 2010 
 
                                                                                                             Ing. Petra Jáchymstálová 
                                                                                                                Předsedkyně sdružení 


