Město Kolín
Odbor region. rozvoje a územ. plánování
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257
e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz
Vaše čj. (zn.):
Naše čj.:
Naše zn.:

ORR 35464/12-ska
ORR UAP 2684/2012

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Jaromír Skála
321 748 340
jaromir.skala@mukolin.cz

Počet listů:
Příloh/listů:

8
0/0

Datum:

17.05.2012

Výzva více zájemcům o zakázku k podání nabídky
Zadavatel:
Zastoupené:
Adresa:
Telefon:
e-mail:
IČ:
Číslo účtu:

Město Kolín
Ing. Martinem Tichým, vedoucím odboru regionálního rozvoje a územního plánování
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
321 748 353, fax 321 748 257
regionalni.rozvoj@mukolin.cz
00 235 440, DIČ CZ00235440
3661832/0800, Česká spořitelna a. s.

Zadavatel Vás vyzývá v souladu s § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k podání nabídky na zakázku:
„Aktualizace územně analytických podkladů ORP Kolín 2012“

I. Termín realizace:
Začátek prací: po podpisu smlouvy o dílo v červenci 2012
Ukončení prací: do 17. prosince 2012

II. Předmět plnění zakázky:
Předmětem plnění zakázky je aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Kolín.

III. Vymezení plnění zakázky:
1.

2.

Zpracování aktuálních dat od poskytovatelů údajů o území do stávajícího projektu, včetně
výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn
v území;
Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území včetně návrhu problémů k řešení v územně
plánovacích dokumentacích a problémového výkresu.

Zpracované územně analytické podklady budou předány zadavateli v elektronické podobě
podle požadavků KÚSK, viz příloha č. 1. Ve smlouvě o dílo bude stanovena cena za tištěnou
podobu, kterou si případně u zhotovitele dodatečně objedná zadavatel nebo stavební úřady, jejichž
seznam je uveden v příloze č. 2.

IV. Místo plnění zakázky:
Správní obvod obce s rozšířenou působností Kolín zahrnuje šedesát devět obcí. Jejich seznam včetně
katastrálních území je uveden v příloze č. 3.

V. Podklady pro zpracování nabídky:
Do údajů o území od poskytovatelů, technické mapy města Kolína a územních plánů obcí je možné
nahlédnout na Městském úřadu v Kolíně, odboru regionálního rozvoje a územního plánování. Vždy po
předchozí telefonické domluvě u Ing. Jaromíra Skály, tel. 321 748 340.
Všechny dostupné údaje a mapové podklady budou předány zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo
protokolárně.

VI. Cena:
Nabídková cena bude stanovena jako cena maximální se započtením veškerých nákladů k řádné
realizaci veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v členění na cenu bez DPH, DPH a celkem
s DPH.
Předpokládaná cena zakázky je 200 000,- Kč bez DPH.

VII. Platební podmínky:
Cena bude placena poměrnými dílčími platbami po ukončení jednotlivých etap uvedených v bodu III.
této nabídky. Splatnost faktur bude 21 dnů od doručení zadavateli.

VIII. Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky:
Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby písemná (tištěná) verze nabídky
uchazeče byla seřazena v souladu s následujícím členěním:
a) obsah nabídky
b) popis a specifikace nabízeného plnění
c) čestné prohlášení o splnění kvalifikačních požadavků
d) seznam referenčních zakázek z oblasti územního plánování
e) cenová položková nabídka (viz bod III. této výzvy)
f) návrh smlouvy o dílo na zhotovení zakázky v podobě tištěné i elektronické (formát *.doc)

IX. Způsob hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude
sestaveno tak, že nejvýhodnější nabídkou je ta, která obsahuje nejnižší cenu za veřejnou zakázku.

X. Předání nabídek:
Nabídky nebo písemné omluvy budou podány nejpozději do:

7. června 2012 do 14:30 hodin
XI. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně:
Poštou – doporučeně na adresu Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.
Osobně – podatelna Městského úřadu Kolín v těchto hodinách:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

7.00 – 17.00 hod
7.00 – 15.00 hod
7.00 – 17.00 hod
7.00 – 15.00 hod

pátek

7.00 – 13.30 hod

Uchazeč doručí cenovou nabídku v jednom vyhotovení v českém jazyce v zapečetěné a orazítkované
obálce s označením „Aktualizace územně analytických podkladů ORP Kolín 2012“ s nápisem
NEOTVÍRAT. Obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče a označena identifikačními údaji
(jméno, název firmy, adresa, telefon).

XII. Další podmínky soutěže:
Zadavatel sdělí uchazečům výsledek hodnocení písemně po vyhodnocení nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a zrušit výběr uchazečů kdykoli
v jeho průběhu.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.
Konečná podoba smlouvy o dílo bude před podpisem odsouhlasena právním zástupcem zadavatele.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změny v navržené smlouvě o dílo.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru

Přílohy
1. Seznam požadavků na formu digitálního zpracování
2. Seznam stavebních úřadů ve správním obvodu ORP Kolín
3. Seznam obcí a katastrálních území ve správním obvodu ORP Kolín

Příloha č. 1
Požadavky na formu digitálního zpracování aktualizace ÚAP ORP Kolín 2012
Aktualizace ÚAP 2012 bude předána zhotoviteli pouze v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči
v počtu 3 kusů.
Nosič bude popsán: „ORP Kolín 2110 – Aktualizace ÚAP 2012“

a. Identifikační údaje
V kořenovém adresáři CD/DVD bude textový soubor „kontakty.txt“ s kontaktními informacemi na
zpracovatele ÚAP a na pracovníka ORP zodpovědného za zpracování ÚAP.
Kontaktní informace v členění:
Zpracovatel: (Titul) Jméno Příjmení Telefon E-mail Název firmy IČO Ulice Čp PSČ Obec
ORP: Ing. Jaromír Skála, 321 748 340, e-mail: jaromir.skala@mukolin.cz, Městský úřad Kolín, Karlovo
náměstí 78, 280 12 Kolín I

b. Vektorová data
Vektorová data ÚAP (GIS) budou umístěna v adresáři „Vektorova_data“.
Vektorová data budou ve formátu ESRI SHP ve struktuře definované datovým modelem DMG ÚAP,
verze 4.1. Jednotlivé soubory musí být uloženy ve standardních tématických adresářích tak, jak
definuje DMG ÚAP. Do příslušných adresářů budou uloženy pouze soubory, které obsahují nějaké
objekty. Prázdné soubory na CD/DVD nebudou ukládány.
Vzorové prázdné datové soubory podle DMG ÚAP v.4.1 i jejich členění do standardních adresářů
budou k dispozici ke stažení na metodickém portále ÚAP Středočeského kraje.
Pokud bude nutné rozšířit datový model s dalšími daty nad rámec DMG ÚAP (např. o zcela nové
vrstvy, nové atributy standardních vrstev, nové povolené hodnoty standardních atributů), pak je třeba
k takovýmto datům navíc připojit i jejich podrobný popis, vysvětlující jejich význam. Při případném
rozšiřování datového modelu je třeba dodržet následující princip: „Co lze vyjádřit doporučeným
standardním datovým modelem, mělo by tak být vyjádřeno. Rozšíření datového modelu je možné jen
v případech, na které vyjadřovací možnosti standardního datového modelu nestačí!“

c. Rastrová data (Výkresy)
Rastrová data výkresů ÚAP budou umístěna v adresáři „Vykresy“.
Výkresy budou předávány ve formátu PNG nebo TIF, zeměpisně usazené, s usazovací hlavičkou pro
programy ESRI (soubory *.PGW nebo *.TFW). Požadovaná barevná hloubka je 24 bit a rozlišení 250
až 300 dpi.
Názvy souborů budou uvedeny s kódem ORP a pro základní povinné výkresy ÚAP budou použity
následující standardní názvy: 2110_lim pro výkres limitů, 2110_hod pro výkres hodnot, 2110_zam pro
výkres záměrů, 2110_pro pro problémový výkres.
Pokud bude výkres příliš velký, bude vhodné rozdělit ho na několik částí. Všechny části pak musí být
zeměpisně osazené.
Nesmí být vytvořeny příliš objemné rastry, které nejdou otevřít v běžných programech, ani naopak
velké množství zbytečně malých rastrů, se kterými se obtížně pracuje. Kromě formátů PNG/TIF budou
výkresy odevzdány i ve formátu PDF.

d. Textová část
Textová část ÚAP včetně všech příloh (schémata, kartogramy, tabulky, atd.)
adresáře „Textova_cast“.

bude umístěna do

Textová část bude předána v jednom souboru formátu PDF, obdobně jako u výkresů s kódem ORP
v názvu souboru.
V poslední kapitole Rozboru udržitelného rozvoje území bude uveden přehled problémů nadmístního
významu a případných nových záměrů nadmístního významu, které nejsou dosud řešeny v ZÚR
Středočeského kraje. K rozboru udržitelného rozvoje území doporučujeme využít metodiku MMR a
ÚÚR zveřejněnou na příslušných internetových stránkách.
Požadujeme také předání výsledného kartogramu vyváženosti územních podmínek pro udržitelný
rozvoj v obcích podle této metodiky ve formátu PDF, včetně odpovídající tabulky „kartogram“ ve
formátu XLS nebo DBF obsahující pro každou obec hodnocení z kartogramu v následující struktuře se
třemi sloupci v tabulce. V prvním sloupci bude název obce, ve druhém číslo obce podle Českého
statistického úřadu (icob) a ve třetím hodnocení obce podle metodiky výčtem počátečních písmen
pilířů se špatným stavem
– „“ všechny pilíře dobré (prázdný textový řetězec)
– „Z“ špatný stav pilíře Z (životního prostředí)
– „H“ špatný stav pilíře H (hospodářský)
– „S“ špatný stav pilíře S (sociální)
– „ZH“ špatný stav pilířů ZH
– „ZS“ špatný stav pilířů ZS
– „HS“ špatný stav pilířů HS
– „ZHS“ špatný stav všech tří pilířů ZHS.

e. Soubory CAD
Na jednom ze tří digitálních nosičů budou kompletní ÚAP i ve formátu CAD, kde bude zachován
systém názvu souborů a popisné informace v nich budou uloženy v názvech vrstev skupin objektů.

Příloha č. 2
Stavební úřady ve správním obvodu ORP Kolín
1. Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
2. Městský úřad Kouřim
Stavební úřad
3. Městský úřad Městec Králové
Stavební úřad
4. Městský úřad Pečky
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství, vodního hospodářství a životního prostředí
5. Městský úřad Poděbrady
Odbor výstavby
6. Městský úřad Týnec nad Labem
Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
7. Městský úřad Zásmuky
Stavební úřad

Příloha č. 3
Obce a katastrální území ve správním obvodu ORP Kolín
obec
Obec Barchovice
Obec Bečváry
Obec Bělušice
Obec Břežany
Obec Býchory
Městys Cerhenice
Obec Církvice
Městys Červené Pečky
Obec Dobřichov
Obec Dolní Chvatliny
Obec Dománovice
Obec Drahobudice
Obec Grunta
Obec Horní Kruty
Obec Choťovice
Obec Chotutice
Obec Jestřabí Lhota
Obec Kbel
Obec Klášterní Skalice
Město Kolín
Obec Konárovice
Obec Kořenice
Město Kouřim
Obec Krakovany
Obec Krychnov
Obec Křečhoř
Obec Libenice
Obec Libodřice
Obec Lipec
Obec Lošany
Obec Malotice
Obec Nebovidy
Obec Němčice
Obec Nová Ves I
Obec Ohaře
Obec Ovčáry
Obec Pašinka
Město Pečky
Městys Plaňany
Obec Pňov – Předhradí
Obec Polepy
Obec Polní Chrčice
Obec Polní Voděrady
Obec Radim
Obec Radovesnice I
Obec Radovesnice II
Obec Ratboř
Obec Ratenice
Obec Skvrňov
Obec Starý Kolín
Obec Svojšice
Obec Tatce

katastrální území
Barchovice, Hryzely, Radlice u Barchovic
Bečváry, Červený Hrádek u Bečvár, Hatě, Horní Jelčany, Poďousy,
Zadní Hrádek
Bělušice
Břežany I, Chocenice u Břežan I
Býchory
Cerhenice, Cerhýnky
Církvice u Kolína
Bohouňovice I, Bořetice u Kolína, Červené Pečky, Dolany u
Červených Peček, Opatovice
Dobřichov
Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny, Mančice
Dománovice
Drahobudice
Grunta
Bohouňovice II, Dolní Kruty, Horní Kruty, Újezdec u Horních Krut
Choťovice
Chotutice
Jestřabí Lhota
Kbel u Ratboře
Klášterní Skalice
Kolín, Sendražice u Kolína, Štítary u Kolína, Zibohlavy
Konárovice
Chotouchov, Kořenice, Pučery
Kouřim
Božec, Krakovany
Krychnov
Křečhoř, Kutlíře
Libenice
Libodřice
Lipec
Lošánky, Lošany
Lhotky u Malotic, Malotice
Nebovidy
Němčice u Kolína
Nová Ves I
Ohaře
Ovčáry u Kolína
Pašinka
Pečky, Velké Chvalovice
Blinka, Hradenín, Plaňany, Poboří
Klipec, Pňov, Předhradí
Polepy u Kolína
Polní Chrčice
Polní Voděrady
Radim u Kolína
Radovesnice I
Radovesnice II, Rozehnaly
Ratboř, Sedlov
Ratenice
Skvrňov
Starý Kolín
Bošice u Kouřimi, Svojšice u Kouřimi
Tatce

obec
Obec Toušice
Obec Třebovle
Obec Tři Dvory
Město Týnec nad Labem
Obec Uhlířská Lhota
Obec Veletov
Obec Velim
Obec Velký Osek
Obec Veltruby
Obec Volárna
Obec Vrbčany
Obec Zalešany
Město Zásmuky
Obec Žabonosy
Obec Ždánice
Obec Žehuň
Obec Žiželice

katastrální území
Mlékovice, Toušice
Hlaváčova Lhota, Miškovice u Kouřimi, Třebovle
Tři Dvory
Lžovice, Týnec nad Labem, Vinařice u Týnce nad Labem
Rasochy, Uhlířská Lhota
Veletov
Velim, Vítězov
Velký Osek
Hradišťko I, Veltruby
Volárna
Vrbčany
Přebozy, Zalešany
Doubravčany, Nesměň u Zásmuk, Subočice, Vršice, Zásmuky
Žabonosy
Ždánice u Kouřimi
Žehuň
Hradišťko II, Končice, Kundratice u Žizelic nad Cidlinou, Loukonosy,
Žiželice nad Cidlinou

