Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce
jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.

Název zakázky:

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Zadavatel
Název zadavatele: Římskokatolická farnost Chvalkovice u Bučovic
Sídlo:

Chvalkovice 58, 683 41 Chvalkovice

Zastoupený:

ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček

IČ:

617 299 22

Právní forma:

církevní organizace

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Vymezení druhu a předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je oprava kostela sv. Floriána v
Nemochovicích, na parc. st. 94, katastrální území Nemochovice, v souladu s kódem
způsobilého výdaje 001 (stavební výdaje na obnovu a zhodnocení památkových budov,
kulturních objektů a prvků, sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci
projektu) 006 (výdaje na stavebně historický průzkum, záchranný archeologický průzkum, na
restaurátorské práce v souvislosti s projektem.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínkách jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.
Prohlídka místa realizace se uskuteční dne 7. 8. 2013 se srazem účastníků ve 14.00 hod. před
kostelem sv. Floriána v Nemochovicích, okres Vyškov.
Veřejná zakázka je jako zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Při zadávání této veřejné zakázky postupuje
zadavatel podle Pravidel Programu rozvoje ČR na 2007 – 2013.
2. Zadávací dokumentace, poskytování informací k zakázce:
Zadávací dokumentace bude zaslána elektronicky (e-mailem). Žádost o dodatečné informace
je možno podat na adresu dracer@volny.cz. Případným dalším dodavatelům zašle či předá
zadavatel zadávací dokumentaci na základě doručené písemné (i elektronické) žádosti
dodavatele, která musí být zadavateli doručena nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.

3. Místo a termín pro podání nabídky
Nabídky mohou být uchazeči doručeny osobně nebo doporučeně poštou na adresu Obec
Nemochovice, Nemochovice 132, 683 33 Nesovice. Nabídky musí být doručeny do 15. 8.
2013 do 12:00 hodin.
Nabídky musí být doručeny v uzavřené obálce, která musí být opatřena nápisem „Kostel
Sv. Floriána v Nemochovicích“ - NEOTVÍRAT, adresou zadavatele zakázky a adresou
uchazeče, na níž je možno nabídku vrátit.
4. Způsob hodnocení a hodnotící kritéria
Hodnotící kritérium je nejnižší nabídkové ceny vč. DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno
dle výše nabídkové ceny vzestupně.
5. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v rozsahu:
• splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášení dle
závazného vzoru viz. příloha č.1
•

(originál)

prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:


obchodní rejstřík

(kopie)
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•

doklad o oprávnění k podnikání - živnostenský list „Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování“ (kopie)
 Písm. d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele autorizace v oboru „Pozemní stavby“ (kopie)
prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle §56 odst. 3 písm. a)
zákona – doložení 2 staveb obdobného charakteru (rekonstrukce budovy) o
rozpočtových nákladech minimálně 1 mil Kč bez DPH každé z nich. (kopie)
6. Informace o výsledku výběrového řízení

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni nejpozději do 15 dní od
vyhodnocení nabídek.
7. Závěrečné informace
a) Zájemce může podat pouze jednu nabídku, varianty se nepřipouští.
b) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který
nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů
v tomtéž zadávacím řízení.
c) Náklady účastníků soutěže spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
d) Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
e) Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za
důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.
f) Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve
formě stanovené těmito zadávacími podmínkami, bude to mít za následek vyloučení
nabídky z dalšího hodnocení.
g) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu kdykoliv až
do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
h) Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel bude osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole.
i) Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce nejpozději
však 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
j) Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
V Chvalkovicích dne 30. 7. 2013
………………………………………
ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček
Přílohy:
• Vzor ČP základní kvalifikační předpoklady
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Příloha č. 1
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle § 53/1 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Uchazeč:
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

prohlašuji, že uchazeč jako právnická osoba, statutární orgán uchazeče ani žádný z členů statutárního orgánu
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný
čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení
za spáchání takového trestného činu;
prohlašuji, že uchazeč jako právnická osoba, statutární orgán ani žádný z členů statutárního orgánu nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
prohlašuji, že uchazeč v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
prohlašuji, že vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
prohlašuji, že uchazeč není v likvidaci;
prohlašuji, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
prohlašuji, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
prohlašuji, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele;
prohlašuji, že uchazeč ani odpovědný zástupce ani osoba odpovídající za činnost dodavatele, prokazující
odbornou způsobilost, nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;
prohlašuji, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
prohlašuji, že uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu;

V

dne

______________________________
podpis
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Zadávací dokumentace
„Kostel sv. Floriána v Nemochovicích“
1. Vymezení plnění zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu stanoveném
v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách zadávací dokumentace a ostatních
částech zadávacích podmínek, zejména v projektové dokumentaci (příloha č. 2) a soupisu
prací (příloha č. 3).
Rozsah plnění:
• realizace díla dle výkazu výměr
•

dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a obecně
závazných předpisů. Součástí zakázky je doložení všech zkoušek a
certifikátů.

•

protokolární předání dokončeného díla bez vad a nedodělků

•

úklid staveniště

•

předání dokumentace skutečného provedení stavby
Podklady pro zpracování nabídky:

•

výkaz výměr

•

projektová dokumentace

•

prohlídky místa stavby

Prohlídku staveniště je možno uskutečnit dne 7. 8. 2013 ve 14.00 hodin nebo po
dohodě se zástupcem zadavatele.
2. Obchodní podmínky
Viz. Návrh Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
3. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky je 2.437.805,- Kč včetně DPH.
4. Doba a místo plnění zakázky
Místo plnění Nemochovice (okr. Vyškov)
Předpoklad zahájení prací je 1. 9. 2013 ukončení prací 15. 11. 2013
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5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná platná po celou dobu realizace
zakázky. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze
zadávací dokumentace. Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého výkazu výměr.
Změna ceny je možná pouze v případě změny sazby DPH a rozšíření předmětu plnění
nad rámec výkazu výměr, a to dohodou smluvních stran.
Doložení výpočtu nabídkové ceny
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v elektronické podobě přílohu č.
3, položkový výkaz jednotlivých skupin prací a materiálů. Dodavatel je povinen při jeho
oceňování:
a) dodržet jejich strukturu a členění na jednotlivé části
b) ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou náplň
Jednotkové ceny uvedené, jsou cenami pevnými po celou dobu realizace předmětu
veřejné zakázky.
6. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v jazyce českém v písemné formě ve dvou vyhotoveních
s platností originálu, podepsána oprávněným zástupce uchazeče.
Obsah nabídky:
• údaje o uchazeči + krycí list nabídky (identifikační údaje uchazeče)
s uvedením nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
•

Oceněný soupis prací (pozn. musí být vyhotovený v rozpočtových položkách
dle původního soupisu prací) + krycí list rozpočtu s uvedení ceny bez DPH a
včetně DPH

•

podepsaný návrh smlouvy o dílo

•

požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů

7. Způsob hodnocení a hodnotící kritéria
Hodnotící kritérium je nejnižší nabídková cena vč. DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno
dle výše nabídkové ceny vzestupně.
•

Projektová dokumentace

Je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
V Chvalkovicích dne 30. 7. 2013
………………………………………
ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček
Přílohy:
• Příloha č. 1 Návrh smlouvy o dílo
•

Příloha č. 2 Projektová dokumentace
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•

Příloha č. 3 Položkový soupis prací
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