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Zakázka

Restaurování stropní ma| by

Zadavatel
Způsob zadání

Město Hranice, Pernštejnské nám' č. í, |C: 003013í1
Směrnice Qs 74.01

Nejedná se o zadávací řízenípod|e zákonaÓ'137'2ao6 Sb' o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.

1,

Název a sídlo zadavatele

Město Hranice |Č oo3o1311, se síd|em Pernštejnské nám. č.1,753 0,l Hranice, zastoupené
starostou města Jiřím Kud|áčkem.

2.

Předmět zakázky

Zahrnuje: Restaurování stropní malby

Předmětem této zakázky je restaurování stropní ma|by v budově Staré radnice čp. 71
Masarykovo nám. Hranice, která je nedí|nou součástí pozemku parc.č.st. 124 k'ú' Hranice,
která je součástí ku|turní památky rej c. 3472|8 - 432 d|e technické zprávy o zajiŠťovacích
pracích a Restaurátorský záměr k ma|ovanému stropu ze dne 7 '8.2018 a závazného
stanoviska státní památkové péčeč. j. osKT59042l18 ze dne 8'11'2018.
Zhotovite| bude při rea|izaci dodrŽovat z h|ediska ochrany ŽP zákon Ó. 185I2Oo1 Sb., o
odpadech a o změně někteých da|ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. o |ikvidaci
odpadů a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách
neustá|e zajišťovat jej ich čistotu.

Stropní malba je situována na stropě v ll. nadzemním pod|aŽí místnost č. 2o9 budovy
Staré radnice čp.71 Masarykovo nám' Hranice tj'-na územi MPZ Hran!ce, ale je taktél
nemovitou kulturní památkou zapsanou v USKP cR pod rejstříkovým číslem3472t8 _
432.
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Zakázka bude realizována dle d|e technické zprávy o zajišt'ovacích pracích a Restaurátorský
záměr k ma|ovanému stropu ze dne 7 '8'2018 zpracovaného Zdeňkem Turečkem , písemným
vyjádřením Městského Úřadu Hranice, odboru ško|ství,ku|tury a tě|ovýchovy,
č.j. NPU.391|8312612018 ze dne 5. 11' 2018 azávazného stanoviska státní památkové péčeč'
j. OSKT59O42I18 ze dne 8.11.2018.
ZahájenÍ stavebních prací je podmíněno získáním dotace. V případě nezískání dotaci si
zadavatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo bez jakýchko|iv sankcí.
Tato obnova je spolufinancována z prostředků Ministerstva kultury českérepub|iky.

3'

Doba a místo plnění

Před pok|ádaný term ín zahájení prací:

Předpok|ádaný termín ukončeníprací:

05t2019
0912019

Doba rea|izace je dána techno|ogickými postupy a nesmí překročit 150 ka|endářních dnů,
Místem plnění je budova Staré radnice čp. 71 Masarykovo nám' Hranice, která je nedí|nou
součástí pozemku parc.č.st. 124 k.Ú. Hranice,
Uchazeč ve své nabídce uvede |hůtu restaurování v kalendářních dnech.

4. Předpokládaná cena zakázky
Předpok|ádaná hodnotazakázky je 430.000 Kč bez DPH'

Předpok|ádaná hodnota je hodnotou maximální a nepřekročite|nou. V případě, Že překročí
v rámci své nabídky předpok|ádanou hodnotu, bude ze zadávacího řízenívy|oučen z důvodu
nerespektov ání zadávacích pod m ínek.

5. PoŽadavky na prokázání kvalifikace

,
6'

(kopie)

výpiš z obchodního rejstříku ne starší 1 rok,
výpis z Živnostenského rejstříku čijinéhodok|adu prokazujícíoprávnění k podnikání,
povo|ení k restaurování udě|ené ministerstvem ku|tury Čn ole $ 14a zákona č. 2oI87
Sb', o státní památkové péči've znění pozdějších předpisů,
a) drŽite| povo|ení MK ČR k restaurování, jež bude provádět práce na stropní
ma|bě, bude drŽite|em povo|ení k restaurovánítěchto ma|eb
minimálně 3 reference restaurátorských prací obdobného charakteru (každá referenční
akce bude potvrzena objednate|em a bude v min. hodnotě 400.000,- Kč bez DPH.)
vyp|něné čestnéproh|áŠeníuchazeče d|e pří|ohy č. ,1:

Požadavek zadavatele na iazyk, ve kterém má být zpracovaná nabídka

Nabídka musí být zpracována v českémjazyce.
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7. Způsob hodnocení nabídek
Ce|ková nabídková cena bez DPH - váha kritéria 10oo/o.
NejniŽšícenavítězí.
Cena bude členěna na cenu bez DPH + DPH = cena ce|kem včetně DPH'
(zákon

ě'

1281 2ooo

pŮsobnosti.)

sb' Zákon o obcÍch' s 38 Majetek obce musí bÝt

využÍván úče|ně a hospodárné V sou|adu s jejími zájmy a úho|y Vyp|ývajícími ze zákonem Vymezené

8. Požadavky najednotný způsob zpracování ceny
Nabídková cena bude zpracována pod|e před|oŽených podk|adů .(výkazu výměr) formou
po|oŽkového rozpočtu, který musí být součástínabídky, včetně ce|kové rekapitu|ace. V
rozpočtu nesmí být uvedeny nu|ové po|oŽky. V případě uvedení nu|ových po|oŽek bude
uchazeč vyřazen ze zadávacího řízení'
Uchazeč je povinen uvést ce|kovou nabídkovou cenu, a to v č|eněnícena v Kč bez DPH, sazba
DPH v %, částka DPH v Kč a ce|ková cena včetně DPH v Kč'

Nabídnutá cena musí být definována jako nejvýše přípustná

náklady na řádné provedení, včetně podnikateIského rizika.

a

musí obsahovat všechny

Pro navrŽenou cenu p|atí, Že musí obsahovat mimo ceny v|astního provedení dí|a zejména
nák|ady na:
- bezpečnostníopatření a opatření kzamezení znečišt'ováníoko|í restaurovaní včetně
čištěníkomunikací,
- vyhotovení a předání závěrečné restaurátorské zprávy,
- vytyčenímísta restaurování oprávněnou osobou,
- všechny Úkony, práce a s|uŽby nezbytné pro úplnéa řádné dokončenídí|a,
- zahrnout do nabídkovéceny nák|ady spojené s případným zajištěním povo|ení
zv|áštního uŽíváníkomunikace pro realizaci stavby včetně dopravního řešení a příjezdu
k pozemkům, v|astnízajištěníenergií, vody, sociá|ního zabezpečení, atd.
- uvedení komunikací a pozemků do původního stavu,

9. Dalšípožadavky pro podání nabídky
Nabíd ka bude obsahovat harmonog ram restau rová
Zadavate| nepřipouští variantní řešení.

n

í.

Nabídka musí sp|ňovat poŽadavky výzvy i technické zprávy o zajišťovacíchpracích a
Restaurátorský záměr k ma|ovanému stropu ze dne 7 '8.2018 zpracovaného Zdeňkem
Turečkem , písemným vyjádřením Městského Úřadu Hranice, odboru školství,ku|tury a
tě|ovýchovy, č.j. NPU-391/83126l2o18 ze dne 5. 11.2018 a závazného stanoviska státní
památkové péčeč. j. OSKT59042I18 ze dne B.11'2018.

Nabídka musí být před|oŽena v nás|edujícístruktuře:

a)
b)
c)

úvodnístrana
Název předmětu nabídky, místo p|nění, identifikační Údaje zadavate|e.
obsah
Musí obsahovat všechny dá|e uvedené kapito|y nabídky d|e poŽadovaného
c|enění, ke kterým budou přiřazena cís|a přís|ušných |istů, příp. stránek.
všeobecné údaje o uchazeči

PernŠtejnské náměstí
753 01

Hranice

t

|Č:

oo3o.1311

Te|': 581 828
Fax:581 B2B

121

690

E-mai|:

starosta@mesto-hranice.cz

(g)
cříÍl

|so 9001

€

rlroD!!

cĚNA KvAL|w
čEsXE nEpUgLlxy

VíTĚz cENY 20os

Stránka 4 z 6

d)

e)

0

o)

h)
i)

Název uchazeče, práVní forma, sídlo, |Č, D|Č, bankovní spojení, jména č|enů
statutárního orgánu spoIeinosti vi. kontaktů (teIefon, fax, e.mai|, adresa),
pověřená osoba zmocněná k da|šímu jednání včetně písemného pověření k
zastupování a profiI spo|ečnosti.
krycí list nabídky
Na krycím |istu budou uvedeny nás|edující údaje: název veřejné zakázky,
zák|adní identifikacní údaje zadavatele a uchazeče (vÓetně osob zmocněných
k da|šímjednáním), nejvýše přípustná nabídková cena V č|eněnípodle zadávací
dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeÓe.
doklady prokazujícísp|nění kva|ifikace + podepsané čestnéproh|ášení
nabídková cena V č|eněníd|e bodu 8 výzvy
relevantní Údaje a informace pro úče|yhodnoceníd|e bqdu 7 výzvy
podepsaný návrh sm|ouvy
podrobný harmonogram restaurátorských prací

10' Platební podmínky
P|atební podmínky jsou uvedeny Ve Sm|ouvě o dí|o v článku V., která je součástÍ zadávací
dokumentace a je při|oŽena v pří|oze zadávací dokumentace.
11.

obchodní podmínky

Návrh sm|ouvy je součástÍ zadávací dokumentace a je při|oŽen v pří|oze Ó. 2 zadávací
dokumentace. Uchazeci jsou oprávněni do vzorového návrhu sm|ouvy dop|nit pouze údaje
v místě označeném Ž|utou barvou. Žaane da|šízásahy do vzorového návrhu sm|ouvy nejsou
přípustné.
Návrh sm|ouvy musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k
tomu zmocněnou či pověřenou. originá| či úředně ověřená kopie zmocnění či pověření musí
být v takovém případě součástí návrhu sm|ouvy uchazeče'
Zhotovite| se zavazuje uchovávat veŠkerédok|ady vztahujícíse k projektu, který je předmětem
sm|ouvy po dobu 10 let od prop|acení závěrečnép|atby příjemci projektu, tj. finančního
ukoněení projektu, nejméně však do 31. 12.2030.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovate|i nebo jím pověřeným
osobám při kontro|ách, auditech nebo monitorování řešení a rea|izace projektu, zejména jim
poskytnout na vyŽádání veškerou dokumentaci k projektu, účetnídok|ady, vysvět|ující
informace.
Zhotovite| se zavazuje poskytnout veškerédok|ady souvisejícís rea|izací projektu a plněním
monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména nás|edující kontro|ní orgány:
Nejvyššíkontrolní úřad, Auditní orgán, Uzemní finančníorgán, Platební a verifikainí orgán,
popř. jimi určenízmocněnci a da|šíkontro|ní orgány d|e předpisů cR' Těmto orgánům je
příjemce dá|e povinen poskytnout součinnost při kontro|ách minimálně ve stejném rozsahu jako
poskytovate|i nebo jim pověřeným osobám.

12. Lhůta pro podání nabídek
LhŮta pro podání nabídek počínáběŽet dnem nás|edujícím po dni vyvěŠenívýzvy k podání
nabídky a končídne 5.4.2019 v 8'00 hod. Nabídky v písemnéformě předkládejte
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v uzavřených obálkách s výrazným označením: ,,NEOTVíRAT . soUTĚŽ - Restaurování
stropní malby... Na obáIce musí být uvedena adresa, na níŽje moŽné zas|at oznámení podle
$ 71 odst. 6 zákona. kontaktní pracovník Marie Hanz|íková, mai|: marie.hanz|ikova@mestohranice.cz, dveře č. 307. Te|efon 581 828 235.
Provozní doba podate|ny:
Po 7.00 - 17.00
Út 7.oo _ 15.oo
st 7.00 - 17.00
Čt 7.oo - ,15.oo
Pá 7.00 - 13.30

13. Místo pro podání nabídek
Nabídky zasílejte poštou, nebo podejte osobně na podate|nu Městského úřadu v Hranicích,
Pernštejnské nám. čp. 1,753 01 Hranice. Přijímacím místem je Podate|na l|. umístěná
v kanceláři č,.122. Jiné doručenínení povaŽovánozařádné podání nabídky.
14. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni
150 dnů

15. Zadavatel si vyhrazuje právo

r
.
.
.

neuzavřít sm|ouvu s Žádným uchazečem
zadání zakázky kdyko|iv zrušit
změnit nebo dop|nit podmínky zadání
odmítnout veškeré předloŽené nabídky

16. Komisi byla předložena jedna nabídka a to:
pořadové
čísIo

uchazeč
obchodníjméno

Cena bez DPH
Cena včetně DPH

IC
1.

pořadí

430.000,-

BcA. Renata Svobodová
|Č:73311375

DPH í5% 64.500,-

494.500,-

Komise vyhodnoti|a.před|oŽenou nabídku, zaznamena|a do této zprávy a rozhod|a:.

0 nlr,h
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Komise zasedala dne 5.4.2019 v 8.30 hod.

V Hranicích dne 5.4'2019
Podpisy členůkomise
PhDr. V|adimír Juračka, mÍstostarosta města

Bc. Ludmila Bort|ová, zástupce vedoucího odboru správy majetku
lng. Radomír Bradáč, vedoucíodboru správy majetku
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