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Výzva k podání cenové nabídky

a) Zadavatel:
MĚSTO PLANÁ
Sídlo: nám. Svobody 1, 348 15 Planá
IČO: 00260096, DIČ: CZ00260096
zastoupené starostkou Mgr. Martinou Němečkovou
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Nutil, Ing. Jiří Ťupa a Eva Čermáková
telefon: 374 752 911, 374 752 923, fax: 374 752 929, e-mail: it@muplana.cz
uplatňuje postup podle § 18, odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen »zákon«) a zasílá výzvu dodavatelům k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého
rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace
b) Informace o předmětu veřejné zakázky na služby:

» Zpracování pasportu veřejné zeleně a veřejného osvětlení «
c) Zadávací dokumentace:
Požadavky na zpracování pasportu veřejné zeleně:
Území bude rozčleněno do tzv. základních ploch, které budou homogenní z hlediska intenzity údržby
zeleně (rozlišujeme tři intenzitní stupně) a jejich lokalizace bude odpovídat tomu jak je údržba
prováděná dnes. Tj. základní plochy by měly být logicky a srozumitelně vymezené a jejich
pojmenování by mělo odpovídat místním zvyklostem
Každá základní plocha bude dále členěná na úroveň částí parcel, tzn. že pro každé parcelní číslo bude
známo, kolik a jaký typ zeleně se na ní nachází. U parcel bude rovněž zohledněn vlastník a eventuálně
uživatel, tak aby bylo zřejmé, kolik udržované plochy je v majetku města a kolik je cizí. U cizích
ploch se bude ještě sledovat, jestli je parcela v nájmu. Díky těmto údajům bude možné v pasportu
činit dotazy typu kolik je trávníků ve vlastnictví města a kolik v nájmu apod.
Definice typů vegetační plošných prvků (vylišení trávníků, keřů, trvalek apod.). U každého prvku
bude kromě jeho typu určeno, jestli se nachází v rovině nebo ve svahu do 1:5 a ve svahu nad 1:5, v
případě trávníku také šířka možného pokosu trávníku. U živého plotu je potřeba uvést jeho výšku, tak
aby bylo možné vypočítat jeho celkovou plochu.
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Definice typů vegetačních bodových prvků (stromy, solitérní keře, mobilní zeleň). U každého prvku
by mělo být uvedeno, jestli se nachází ve svahu.
Definice typů technických plošných a bodových prvků, které se nachází v zelených plochách a
uvedení jestli jsou ve svahu či v rovině. Jedná se především o tyto typy prvků: lavičky, odpadkové
koše, herní prvky, pískoviště, sloupy elektrického vedení, VO, umělecké díla apod.
Sestavení vhodného režimu údržby pro každý typ inventarizovaného prvku (vegetační prvky) a jejich
ocenění v cenách běžných pro danou lokalitu.
Pasport zeleně musí být zpracován tak, aby bylo možno ho použít jako podklad pro sestavování
návrhu rozpočtu na údržbu travnatých ploch a ostatních vegetačních prvků.
Výměra pasportizované zeleně: cca 30 ha
Rozsah: Pouze k.ú. Planá (tj. bez vesnic)
Požadavky na zpracování pasportu VO:
Lokalizace do katastrální mapy s tolerancí zaměření 0,5m, uskupení do jednotlivých rozvaděčů podle
definice objednatele. Každé svítidlo bude mít přiřazeno jedinečné číslo, které bude zpracovatelem
vyznačeno viditelně i v terénu, přiřazení čísla rozvaděče, na který je světlo napojeno, uvedení typu
svítidla, typ světelného zdroje, výkon světelného zdroje, typ a výšku stožáru, Pasport musí umožňovat
doplnění min. 5 dalších volitelných údajů o svítidle. Pořízení fotografie ke každému svítidlu. Musí být
možnost evidovat a kontrolovat údržbu (možnost zadání data poslední výměny světelného zdroje, data
a parametry provedené opravy, data čištění krytu VO).
Pasport se bude týkat všech světelných bodů v majetku města (to znamená včetně vesnic – Křínov,
Kříženec, Otín, Pavlovice, Josefova Huť, Svahy, Týnec, Vížka, Vysoké a Dolní Sedliště, Zliv, Boudy
Počet světelných bodů: cca 750, 26 rozvaděčů VO
Předání díla v digitální podobě a 2x v tištěné podobě. Softwarová aplikace, musí být instalovatelná
serverově s přístupem pro 5 uživatelů současně. Tato aplikace by měla umožňovat prohlížení dat i
jejich editaci. Předností je zobrazení či implementace dat do geografického systému MISYS od firmy
GEPRO. V aplikaci by mělo být možné vytvářet tiskové sestavy, které by umožňovaly vytisknout
přehled prvků pro vybrané území a cenu jejich údržby. Cena za licenci k této aplikaci musí být v ceně
díla a měla by mít neomezenou platnost, eventuálně by měla zahrnovat všechny poplatky za dalších 5
let. V případě samostatné aplikace by měla být možnost aktualizovat katastrální data.
Pořízená data zůstanou ve vlastnictví Města Planá. Město Planá v současnosti využívá geografický
systém MISYS verze 7.25 (licenci máme na verzi 8).
Výzva a Zadávací dokumentace se poskytuje v elektronické podobě neomezeným a přímým dálkovým
přístupem na internetových stránkách www.muplana.cz/zakazky/zakazky.htm.
Podklady poskytnuté Městem Planá pro zpracování pasportů:
Digitalizovaná katastrální mapa správního území města ve formátu VYK (MISYS)
Pasport komunikací v digitální podobě (MISYS)
Pasport zeleně v tištěné podobě z roku 1996.
Energetická analýza veřejného osvětlení z roku 2008

d) Doba a místo plnění:
Zahájení plnění: předpoklad 15.10/2011
Dokončení : předpoklad do konce roku 2011, max. do 04.2012
Místo plnění: Planá.
e) Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídku pro doručení doporučeně poštou na adresu zadavatele, nebo osobně do podatelny Městského
úřadu Planá je do 6.10.2011 do 1200 hod.
Min. obsah nabídky: doklady o splnění kvalifikace, položkový rozpočet zpracovaný tak, že u
nabídkové ceny bude uvedena jednotková cena, tj. cena za 1 ha skutečně pasportizované plochy a
cena za 1 skutečně pasportizované světlo.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady:
podle § 53 zákona prokáže zájemce čestným prohlášením nejpozději před podpisem smlouvy.
Profesní kvalifikační předpoklady:
doloží zájemce prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán a prostou kopií
dokladu o oprávnění k podnikání.
Technické předpoklady:
zájemce doloží seznam obdobných dodávek realizovaných v posledních 5 letech s uvedením jejich
rozsahu a doby plnění.
V případě nedoložení technických předpokladů bude nabídka vyloučena z hodnocení.
f) Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti a to odděleně pro pasport veřejné
zeleně a pro pasport veřejného osvětlení.
V rámci hodnocení podle kritéria výhodnosti jsou stanovena tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váha:
Kritérium
Nabídková cena (Kč)
Použitá metodika řešení a úroveň splnění požadavků zadání pasportů

váha (%)
60
40

Hodnocení nabídek podle kritéria „ekonomická výhodnost nabídky“ se provádí bodovací metodou.
Nejvyšší bodové ohodnocení v kriteriu „nabídková cena“ získá uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.
Nejvyšší bodové ohodnocení v kriteriu Použitá metodika řešení a úroveň splnění požadavků zadání
pasportů dosáhne nabídka, která nejvíce splní požadavky zadání.
Celková nabídková cena na zpracování pasportů města Planá bude uvedena za jednotlivé části bez
DPH s poznámkou, zda zpracovatel je plátcem DPH nebo není.
Zadavatel si vyhrazuje odmítnout všechny nabídky, zrušit zadávací řízení nebo zadat zpracování
pasportu pouze pro jednotlivou část.
Za Město Planá
starostka
Mgr. Martina Němečková

