
OBEC  OHROBEC 
 

se sídlem V Dolích 5, Ohrobec, 252 45  zvole 

 
 
 
dále jen „zadavatel“ 

 
vyhlašuje veřejnou zakázku podle vnitřního předpisu Obce Ohrobec č 1/2012 (vnitřní předpis o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) na zpracování územního plánu Ohrobec. 
 
Vyzývá k účasti na výběrovém řízení 
 
na zakázku malého rozsahu 
 

„Zpracování územního plánu obce Ohrobec“. 
 
Dále jen „zakázka“ 

1. Předpokládaná cena zakázky: 

do 250.000,- bez DPH. 

 

2. Požadovaná doba zpracování: 

I. Etapa ÚP Ohrobec do 20 týdnů od předání projednaného zadání ÚP 

II. Etapa ÚP k vydání ÚP – do 12 týdnů po projednání a předání pokynů k úpravě ÚP 

 3.       Základní výběrová  kriteria: 

3.1 Cena: 100% 

 
4. Místo a čas podání nabídky, lhůty a  další pravidla podání nabídek 

4.1. Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 17.7.2013, příjem nabídek bude ukončen ve: 12.00  
hodin.  

4.2.   Nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce, v uzavřené obálce zřetelně 
označené nápisem „Zpracování územního plánu obce Ohrobec“ a nápisem „NEOTVÍRAT!“  

4.3. Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byl dodržen nejzazší 
termín odevzdání viz bod 4.1. 

4.4.  Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě viz bod 8.1., nebudou do výběrového 
řízení zařazeny. 

4.5. Místem pro podání nabídek je Obec Ohrobec, V Dolích 5, Ohrobec, 252 45 Zvole 

 

5. Základní informace o zadavateli a pověřené osobě  

5.1.      Jméno společnosti : Obec Ohrobec 

5.2.       Právní forma :  územní samosprávní celek 

5.3.      Adresa společnosti : V Dolích 5, Ohrobec, 252 45  Zvole 

5.4.      IČ :  00241491 



 

5.5.      Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: PhDr. Pavel Makovský, Ph.D.,MBA,  

email: starosta@ohrobec.cz, tel. 731 705 826 
 

5.6.     Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči : Ing.Tomáš Maruniak,  

email: maktom@seznam.cz, tel.: 602 223 473 

  

 

 

6.    Další podmínky pro planění zakázky  

6.1.     možnost zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodů kdykoliv v průběhu zadávacího řízení 

6.2.     Nevybrat žádnou z doručených nabídek 

6.3.     Měnit, doplnit nebo upřesnit v průběhu zadávacího řízení podmínky a to písemným sdělením 

všem vyzvaným nebo přihlášeným uchazečům. 

 

7.    Zadávací dokumentace  - zadání územního plánu Ohrobec, přehled požadavků, 

 podnětů a připomínek k návrhu zadání územního plánu Ohrobec 

 

8.    Přílohy - slepá smlouva 

 

 

 

V Ohrobci dne 8.7.2013 

 

 

 

      PhDr. Pavel Makovský,Ph.D., MBA 

              starosta obce Ohrobec 
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