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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Zakázka

Oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích

Zadavatel
Způsob zadání

Město Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, IČ 00301311
Směrnice QS 74-01,

Nejedná se zadávací řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
1. Název a sídlo zadavatele
Město Hranice IČO 00301311, se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01
Hranice, zastoupené starostou Jiřím Kudláčkem
2. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je oprava vnějších omítek a nové sanační omítky soklu kaple, výměna
skleněných tvárnic v jižní a severní fasádě kaple včetně nových vnitřních parapetů z keramické
dlažby a nových vnějších parapetních plechů, oprava vstupního schodiště s podestou, natření
fasádním nátěrem stěny kaple a podhled stříšky nad vstupem do kaple, zhotovení okapového
chodníku a nové drenážní potrubí kolem celého obvodu kaple.
Oprava se týká budovy kaple Bolestné Panny Marie ve Valšovicích, bez č. p. , par. č. st. 118,
k.ú. Valšovice.
Všechny práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro provedení stavby,
zpracované Ing. arch. Pavlem Pazdziorou, z října 2018.
2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 210.000,-Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník
překročí v rámci své nabídky předpokládanou hodnotu, bude ze zadávacího řízení vyloučen
z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.
3. Doba a místo plnění
Předpokládaný termín zahájení prací:
Předpokládaný termín ukončení prací:

05/2019
08/2019

ISO 9001
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

IČ: 00301311

Tel.: 581 828 111
Fax: 581 828 650

E-mail: podatelna@mesto-hranice.cz

VÍTĚZ CENY 2008

Termín zahájení prací může být posunut s ohledem na průběh výběrového řízení.
Maximální délka realizace díla 120 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Uchazeč ve své nabídce uvede lhůtu výstavby v kalendářních dnech.
 Místem plnění je budova kaple Bolestné Panny Marie ve Valšovicích, bez č. p. , par. č.
st. 118, k.ú. Valšovice,
4. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídkách po uchazeči doložit v prosté kopii, která nesmí být starší 90
dnů :
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
- výpis z živnostenského rejstříku či jiného dokladu o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Doklady o oprávnění k podnikání musí prokazatelně pokrývat veškeré činnosti, které
jsou předmětem plnění veřejné zakázky a které vyplývají ze specifikace předmětu
plnění veřejné zakázky uvedené v zadávací a projektové dokumentaci, která je přílohou
zadávací dokumentace.
- vyplněné čestné prohlášení dle přílohy č. 1
- minimálně 3 reference na realizaci obnovy fasádních prací.
5. Požadavek zadavatele na jazyk, ve kterém má být zpracovaná nabídka
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
6. Způsob hodnocení nabídek
a) Celková nabídková cena bez DPH

90 %

(Zákon č. 128/ 2000 Sb. Zákon o obcích, § 38 Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené
působnosti.)

b) Doba provádění prací v kalendářních dnech

10 %

(Včasná realizace díla)

V rámci dílčího kritéria ad a) bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč.
V rámci dílčího kritéria ad b) bude zadavatel hodnotit celkovou délku realizace stavebních
prací. Uchazeč je povinen uvést celkovou dobu provádění stavebních prací v kalendářních
dnech od předání a převzetí staveniště včetně podrobného harmonogramu prací, který bude
nedílnou součástí smlouvy o dílo.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů.
Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží
úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria
(celková nabídková cena, doba realizace) získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě
součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší
hodnoty.
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7. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny
Nabídková cena bude zpracována podle předložených podkladů výkazu výměr – formou
položkového rozpočtu (ve stejném členění), který musí být součástí nabídky, včetně
rekapitulace.
Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba
DPH v %, částka DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.
Pro navrženou cenu platí, že musí obsahovat mimo ceny vlastního provedení díla zejména
náklady na
- bezpečnostní opatření a opatření k zamezení znečišťování okolí stavby,
- odstranění nečistot způsobených stavbou,
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla,
- pokud si stavba vyžádá povolení zvláštního užívání
- všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla
- koordinace s ostatními pracemi
8. Další požadavky pro podání nabídky
Nabídka musí splňovat požadavky výzvy. Nabídka bude obsahovat harmonogram prací.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Nabídka musí splňovat požadavky výzvy, projektové dokumentace pro realizaci stavby
„oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích “ vypracované Ing. arch.
Pavlem Pazdziorou, z října 2018 a také bude splňovat požadavky vyplývající ze stanovisek
DOSS.
Nabídka musí být předložena v následující struktuře:
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

úvodní strana
Název předmětu nabídky, místo plnění, identifikační údaje zadavatele.
obsah
Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného
členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.
všeobecné údaje o uchazeči
Název uchazeče, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů
statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů (telefon, fax, e-mail, adresa),
věřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k
zastupování a profil společnosti.
krycí list nabídky
Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky,
základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných
k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací
dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče.
doklady prokazující splnění kvalifikace + podepsané čestné prohlášení
nabídková cena v členění dle bodu 7 výzvy
relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 6 výzvy
podepsaný návrh smlouvy
podrobný harmonogram stavebních prací

9. Platební podmínky
Platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo v článku V., která je součástí zadávací
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dokumentace a je přiložena v příloze zadávací dokumentace (příloha č. 4).
10. Obchodní podmínky
Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace a je přiložen v příloze č. 4 zadávací
dokumentace. Uchazeči jsou oprávněni do vzorového návrhu smlouvy doplnit pouze údaje
v místě označeném žlutou barvou. Žádné další zásahy do vzorového návrhu smlouvy nejsou
přípustné.
Využití poddodavatelů
V případě využití poddodavatelů je zhotovitel povinen ve smlouvě uvést tuto skutečnost, včetně
seznamu poddodavatelů a rozsahu jejich zapojení na realizaci díla.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k
tomu zmocněnou či pověřenou. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí
být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující
informace.
11. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky požadovat dodatečné
informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli
doručena alespoň 4 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

12. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání/zveřejnění výzvy
k podání nabídky a končí dne 25. 1. 2019 v 10.00 hod. Nabídky v písemné formě
předkládejte v uzavřených obálkách s výrazným označením:
„NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ – Kaple Valšovice “. Na obálku uchazeč rovněž uvede svou
kontaktní adresu.
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17. 1. 2018 v 13:00 hodin.
Sraz všech účastníků je před budovou kaple Bolestné Panny Marie ve Valšovicích, parc. č. st.
118, k.ú. Valšovice.
Zadávací dokumentace si zájemci mohou vyzvednout na MěÚ Hranice, odbor správy majetku
po telefonické dohodě - kontaktní pracovník Barbora Kaštovská, tel. 581 828 117, e-mail:
barbora.kastovska@mesto-hranice.cz, dveře č. 214.
Provozní doba podatelny:
Po
7.00 – 17.00
Út
7.00 – 15.00
St
7.00 – 17.00
Čt
7.00 – 15.00
Pá
7.00 – 13.30
13. Místo pro podání nabídek
Nabídky zasílejte poštou, nebo podejte osobně na podatelnu Městského úřadu v Hranicích,
Pernštejnské nám. č.p. 1, 753 01 Hranice.
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14. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svoji nabídkou vázáni
90 dnů
15. Zadavatel si vyhrazuje právo:
 výběrové řízení kdykoliv zrušit
 změnit nebo doplnit podmínky zadání
 úprav předmětu plnění
 odmítnout veškeré předložené nabídky
V Hranicích dne …………………………

…………………………………..
Mgr. Vojtěch Bušina
Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
Příloha č. 1 – čestné prohlášení
Příloha č. 2 – Prováděcí projektová dokumentace
Příloha č. 3 - výkaz výměr
Příloha č. 4 – návrh smlouvy o dílo
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