ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejný zadavatel
Název: Římskokatolická farnost Hlučín
Sídlem: Farní 284/7, 748 01 Hlučín
IČO: 47810386

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)
a
v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek pro Regionální
operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Název veřejné zakázky:

„Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně“
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1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:

Římskokatolická farnost Hlučín
Farní 284/7, 748 01 Hlučín
47810386

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
P. Mgr. Martin Šmíd, farář
Kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Ivana Janečková, tel.: +420 733 125 215, email: ivjaneckova@seznam.cz
2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních
prací, podle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace (dále také jako
„ZD“).
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy střechy kostela: výměna poškozených prvků
krovu, celková výměna střešní krytiny, výměna klempířských prvků, nový hromosvod.
2.2

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:
45212300-9 Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
3

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 7 714 582,61 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 ZVZ, jako předpokládaná
výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

4

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1

Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje
právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení
zadávacího řízení.
Předpokládaný termín zahájení:
Předpokládaný termín dokončení:
4.2

duben 2013
prosinec 2013

Místo plnění veřejné zakázky

Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně, KÚ Hlučín, parc. č. 412
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5

KVALIFIKACE DODAVATELŮ

5.1

Prokázání splnění kvalifikace

Dle ustanovení § 52 odst. 1 ZVZ je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro
podání nabídek.
Dle ustanovení § 62 odst. 3 ZVZ prokáže dodavatel splnění kvalifikačních předpokladů ve lhůtě
pro podání nabídek předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného
prohlášení je uveden v příloze č. 2 ZD.
Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků veřejného zadavatele stanovených v souladu se
ZVZ je předpokladem uzavření smlouvy.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření
smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.

5.2

Rozsah kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 ZVZ, způsobem podle § 53 odst. 3
ZVZ,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle odst. 5.3 této ZD,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
d) splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.4 této ZD.

5.3

Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b) ZVZ

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
a)

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,

b)

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.

5.4

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ

Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ splňuje dodavatel, který předloží
seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o
řádném plnění těchto stavebních prací.
a)
rozsah požadovaných informací a dokladů
Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
Seznam stavebních prací předloží uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva na plnění veřejné
zakázky, v originále či úředně ověřené kopii před uzavřením smlouvy. Přílohou tohoto seznamu
musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze
uvedené informace ověřit.
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c) minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 4 významné stavební
práce obdobného charakteru, z toho 3 reference na opravu střechy kulturní památky zapsané
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo zapsané v obdobných zahraničních seznamech
či rejstřících, zahrnující opravu krovu a výměnu střešní krytiny, přičemž u každé z nich činila
hodnota provedených stavebních prací minimálně 3,5 mil. Kč bez DPH, a 1 referenci na opravu
střechy kostela nebo kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo
zapsané v obdobných zahraničních seznamech či rejstřících, zahrnující pokrytí střechy přírodní
břidlicí, přičemž hodnota provedených stavebních prací činila min. 3 mil. Kč bez DPH.

5.5

Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 57 ZVZ.
5.6

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky
několika dodavatelů

Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu
s ustanovením § 51 odst. 4 ZVZ.
V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle
ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.
5.7

Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 ZVZ.
5.8

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze
seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních
dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ a
profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů podle § 127 ZVZ.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci
systému certifikovaných dodavatelů podle § 134 ZVZ.
Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze
zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 ZVZ.
6

SUBDODAVATELÉ
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má
v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého
subdodavatele.
Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že sanační práce a oprava krovu nesmí být plněny
prostřednictvím subdodavatele. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se
jedná o položky Dílu 0 Sanační práce v rozpočtech SO-01 až SO-03 a položky Dílu 762 Konstrukce
tesařské v rozpočtech SO-01 až SO-04.
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OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zadavatel stanovil obchodní podmínky včetně platebních podmínek pro realizaci veřejné zakázky,
které jsou součástí zadávací dokumentace v podobě závazného návrhu smlouvy o dílo. Návrh
smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 3 ZD.
Zadavatel se v návrhu smlouvy označuje jako Objednatel, uchazeč se označuje jako Zhotovitel.
Uchazeč do návrhu smlouvy o dílo doplní údaje vyznačené k doplnění. Návrh smlouvy bude
podepsán oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby
podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených) nebo osobou
příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě
součástí nabídky uchazeče.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni
dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou
všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu a způsobem jednání právnické či
fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku.

8

KVALITATIVNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technické podmínky jsou stanoveny zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, která je
součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 5.
Pokud se v některé z části zadávací dokumentace vyskytnou požadavky nebo odkazy na jednotlivá
obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních
materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou uvedeny pouze pro
upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení.
Kvalitativní požadavky na provedení stavby jsou jednoznačně vymezeny projektovou dokumentací,
právními a technickými předpisy ČSN, ON, bezpečnostními předpisy, a dalšími podmínkami, které
musí být při realizaci dodrženy.
Zadavatel požaduje, aby veškeré dodávky břidlice v průběhu celé stavby pocházely
z jednoho lomu. Před navážkou břidlice na stavbu budou zadavateli doloženy zkoušky
výrobce. Požadavkem zadavatele pro dodávku krytiny z břidlice je dodržení stanovené tloušťky, tj.
8-10 mm, dodržení pevnosti v tahu za ohybu materiálu dle příslušných norem uvedených
v projektové dokumentaci a dodržení dalších kvalitativních požadavků stanovených příslušnými
normami.
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POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

10
10.1

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen stanovit
nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH,
která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky.
Zadavatel jako podmínku soutěže požaduje, aby uchazeči doložili v nabídce způsob výpočtu
nabídkové ceny a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který
tvoří přílohu č. 4 ZD (dále jen „výkaz výměr“).
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Ocenění bude tvořeno součtem součinů počtu měrných jednotek uvedených ve výkazu výměr a
jednotkových cen uchazeče a to po jednotlivých položkách výkazu výměr. Do ceny zahrne uchazeč
veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a
kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během
provádění díla.
DPH bude v rozpočtu vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky.
Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele.
10.2

Výkaz výměr

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí projektové dokumentace a
výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny výkaz výměr.
Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí
projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání
nabídek způsobem uvedeným § 49 zákona.
Zadavatel tímto upozorňuje, že tloušťka Cu plechu u všech použitých materiálů, konstrukcí a
výrobků je stanovena na 0,6 mm. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem
výměr platí ustanovení 1. odstavce tohoto článku.
Zadavatel dále upozorňuje, že tloušťka krytiny definované jako krytina z břidlice 300/300 mm se
bude pohybovat v rozmezí 8-10 mm.
Dodržení těchto parametrů bude při realizaci stavby přísně sledováno, viz obchodní podmínky.
10.3

Položkový rozpočet

Uchazeč je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením položkového rozpočtu (oceněného
výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 ZD). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou
cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro
možné překročení nabídkové ceny. Položkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy o dílo.
10.4

Soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr

Za soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak
v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise
vyžadovat vyjasnění nabídky.
Povinností uchazeče související s položkovým rozpočtem je zejména dodržet obsahovou náplň
výkazu výměr.
V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovým rozpočtem (např.
chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může
hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování.
Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkový rozpočet neobsahuje všechny
položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce, dodávky a služby
definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
10.5

Změna výkazu výměr

Pokud zadavatel na základě žádosti uchazečů o zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah
výkazu výměr, např. formou doplnění položek, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením
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položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto oznámenou změnu zahrnout do svých
položkových rozpočtů.
11
11.1

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Pokyny pro zpracování nabídky

11.1.1 Nabídku lze podat pouze na celý předmět zakázky.
11.1.2 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím
řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým
dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí
z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně
oznámí uchazeči.
11.1.3 Nabídka bude podána písemně v listinné podobě v jednom originále a v jedné neověřené
kopii. Nabídka bude předložena v českém jazyce (příp. slovenském jazyce), Dokumenty
vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého
nebo slovenského jazyka.
Požadavek na dodání kopie nabídky jsou podány z důvodu usnadnění procesu hodnocení
nabídek, jejich nedodržení uchazečem nebude důvodem pro vyřazení nabídky.
11.1.4 Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
11.1.5 Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
11.1.6 Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které
musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 nebo 7 ZVZ.

11.2

Požadavky na obsah nabídky

Nabídka bude obsahovat:
1. krycí list nabídky dle přílohy č. 1 ZD s uvedenými identifikačními údaji a s uvedenou
nabídkovou cenou,
2. návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 3 ZD podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče,
3. položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.4 ZD)
4. návrh smlouvy o dílo vč. příloh v elektronické podobě na CD/DVD nosiči (položkový rozpočet
bude ve formátu .XLS),
5. subdodavatelské schéma, ve kterém uchazeč specifikuje části veřejné zakázky, které má
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvede identifikační údaje každého
subdodavatele. V případě, že uchazeč nebude plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím
subdodavatele, uvede tuto skutečnost.
6. doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
7. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
8. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
9. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou.
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Údaje uvedené v návrhu smlouvy o dílo se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky
uchazeče. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy o dílo.
V případě rozporu mezi tištěnou formou návrhu smlouvy o dílo a elektronickou formou návrhu
smlouvy o dílo, je rozhodující tištěná forma.
Pokud některá část nabídky bude podepsána zmocněnou osobou, musí být součástí nabídky
uchazeče též příslušná platná plná moc.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:
krycí list nabídky,
obsah nabídky,
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
návrh smlouvy o dílo,
oceněný položkový rozpočet,
subdodavatelské schéma,
ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.
12

12.1

POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA
MÍSTA PLNĚNÍ
Dodatečné informace

Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné
informace musí být doručena zadavateli v souladu s § 49 ZVZ nejpozději 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu sídla zadavatele uvedenou článku 1 ZD nebo na
email ivjaneckova@seznam.cz.
Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytne v souladu s § 49 ZVZ.
12.2

Prohlídka místa plnění

V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 ZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro
všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne
7. 3. 2013 od 14:00 hod., se srazem účastníků před bočním vchodem do kostela sv. Jana Křtitele v
Hlučíně. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit vždy nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele.
13
13.1

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Způsob a místo podání nabídek

Nabídky budou doručeny na adresu sídla zadavatele, tj. Římskokatolická farnost Hlučín, Farní
284/7, 748 01 Hlučín.
Osobně mohou být nabídky předány po předchozí telefonické domluvě na tel: +420 595 041 359.
V poslední den lhůty pro podání nabídek lze nabídky osobně předat od 9.00 hod. do 9.30 hod..
Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky
považuje fyzické převzetí obálky na adrese zadavatele. Z tohoto důvodu zadavatel doporučuje
zasílat nabídku doporučeně s dodejkou. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky poštou nebo
jiným veřejným přepravcem nese plně uchazeč.

-9-

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si
takovou nabídku ponechá a uchazeče vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
13.2

Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do: 13. 3. 2013 do 9:30 hod.

13.3

Další podmínky k předložení nabídky

Nabídka musí být podaná v řádně uzavřené obálce, označené nápisem „Regenerace kostela sv.
Jana Křtitele v Hlučíně“ – NEOTEVÍRAT. Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou
je možné oznámit uchazeči nepřijetí nabídky z důvodu jejího podání po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
13.4

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 3. 2013 od 9:30 hod v sídle zadavatele. Otevírání
obálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehož nabídka byla podána ve lhůtě
pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami prokáží tito uchazeči svou totožnost
předložením občanského či jiného obdobného průkazu a předloží plnou mocí vystavenou osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
14

ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty (zadávací lhůta dle § 43 ZVZ) na 90 dní.
15
15.1

KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč s DPH.
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená uchazečem
v návrhu smlouvy o dílo.
15.2

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich
nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Jako vítěz výběrového řízení bude určena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
16

POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je uveřejněna na profilu
zadavatele. Adresa profilu zadavatele: http://farnost-hlucin.profilzadavatele.cz/
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17

DALŠÍ USTANOVENÍ

17.1

V souladu s ustanovením odst. 2 § 60 ZVZ si zadavatel vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení
uchazeče dle odst. 1 § 60 ZVZ oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o
vyloučení uchazeče se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

17.2

V souladu s ustanovením odst. 6 § 76 ZVZ si zadavatel vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení
uchazeče oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení uchazeče
se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

17.3

V souladu s ustanovením odst. 4 § 81 ZVZ si zadavatel vyhrazuje, že oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky uveřejní do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle odst. 1 § 81 ZVZ na
profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem
dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele.

17.4

Zadavatel si vyhrazuje právo pořídit si pro potřebu svou či potřebu příslušných kontrolních
orgánů jakýkoliv počet dalších kopií písemného vyhotovení nabídky.

17.5

Nabídky, které byly řádně doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, se uchazečům nevracejí a
zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadávání veřejné zakázky.

17.6

Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená podle §
66a obchodního zákoníku.

18

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:
Příloha č. 1

Krycí list nabídky

Příloha č. 2

Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění kvalifikace

Příloha č. 3

Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě

Příloha č. 5

Projektová dokumentace pro provádění stavby „Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v
Hlučíně“, zpracovaná firmou Kubinová + partneři, s.r.o., leden 2012

V Hlučíně dne 25. 2. 2013

Za zadavatele
Mgr. Martin Šmíd

Digitálně
podepsáno
Jméno: Mgr.
Martin Šmíd
Datum: 25.02.2013
11:30:37
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