Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Veřejný zadavatel:
Zadavatel:
Obec Podolí
Zástupce obce:
Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
Sídlo:
Podolí č.p. 1, 664 03
IČO:
00282332
DIČ:
CZ00282332
Zastoupený:
Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
Telefon:
544 247 200; 602 501 784
E-mail:
starosta@podoliubrna.cz
Kontaktní osoba zadavatele:
Milan Pavlun
Tel:
603 251 031;
e-mail:
pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo kontaktní osoby:
Pivovarská 513/5c, 682 01 Vyškov
(dále jen zadavatel)
Zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

CZ

„Restaurování kulturních památek v Podolí“

Výběrové řízení pro zakázku „Restaurování kulturních památek v Podolí“ je realizováno v rámci
podmínek stanovených pro zakázky malého rozsahu zadavatelem. Výběrové řízení nepodléhá
ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Výzva více zájemcům na předmětnou
zakázku spolu se všemi svými částmi představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a
technických podmínek zadavatele vymezujících zejména předmět veřejné zakázky a požadavky na
prokázání splnění kvalifikace uchazečů o tuto zakázku dále také (zadávací podmínky).

Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení přijímá a akceptuje uchazeč plně a bez výhrad
zadávací podmínky předmětného výběrového řízení včetně případných dodatečných informací
k zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě
prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi
řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho
nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za
důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho
nabídce. Jakákoliv výhrada bude znamenat vyřazení nabídky uchazeče a jeho následné vyloučení z
výběrového řízení.
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Vážení,
zadavatel zahajuje výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Restaurování kulturních
památek v Podolí“, a to způsobem stanoveným pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce.

Pro zadání veřejné zakázky zvolil zadavatel druh zadávacího řízení: Výzva více zájemcům k podání
nabídky.

Vzhledem k tomu, že jste projevili o tento druh zakázek zájem, dovolujeme si Vám zaslat tuto Výzvu
více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na předmětnou zakázku.

1. Informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

„Restaurování kulturních památek v Podolí“

Stručný popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
- provedení všech potřebných prací a dodávek pro realizaci stavební akce s názvem
„Restaurování kulturních památek v Podolí“ (dále také dílo).
Zadavatel umožňuje podat nabídku na celý předmět zakázky nebo na libovolné samostatnou část
předmětu zakázky. Předmět zakázky je členěný na tyto samostatné části:
Část č. I.
Kulturní památky zapsané v Ústřední seznam kulturních památek (ÚSKP)
Část č. II:
Památky místního významu

Jedná se o:
Jedná se o restaurátorské zásahy realizované jako komplexní soubor opatření, směřující k
ošetření a záchraně hmotné podstaty památky, zahrnující rovněž rehabilitaci výrazu a funkce
památky.
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uvedený v zadávací dokumentaci této zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:
1 151 050,- Kč bez DPH
Předpokládaná cena jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky bez DPH:
Část č. I.
721 950,- Kč
Část č. II:
429 100,- Kč

Místo plnění zakázky:
Místo plnění zakázky se nachází v k.ú. Podolí u Brna:
Termín plnění:

Plnění bude zahájeno uzavřením smlouvy o dílo – předpokládaný termín
uzavření smlouvy
07.2019
Zadavatel požaduje, aby byly ze strany dodavatele plněny níže uvedené termíny plnění jednotlivých
položek předmětu smlouvy. Účastník může termíny v nabídce zkrátit nebo posunout maximálně o 30
dnů. Termín 20.7.2020 je termínem mezním a nelze ho prodloužit.
U položky č. 4 předmětu plnění část č. I. musí dodavatel přerušit práce a minimalizovat rozsah
staveniště v těchto termínech:
- Velikonoce víkend
10.- 13.4.2020
- Podolská pouť - víkend
15.-.17.5.2020
- Slavnost Těla a Krve Páně - víkend 12.- 14.6.2020
Zadavatelem stanovené termíny realizace jednotlivých položek předmětu zakázky pro Část č. I.
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Č.
položky
1
2
3
4
5

6.1
6.2
7

Název položky

Termín
zahájení
realizace
díla:

Termín
dokončení
realizace díla
a předání
objednateli:

14911/7-888

1.10.2019

30.6.2020

12080/7-8461

1.8.2019

15.7.2020

30980/7-887

1.8.2019

reg.č.

Restaurování sochy Panny
Marie Sedmibolestné v obci
Podolí
Restaurování socha sv. Jana
Nepomuckého pod OÚ v obci
Podolí
Restaurování smírčího kříže za
OÚ v obci Podolí
Restaurování
sloupu
Nejsvětější Trojice u kostela v
obci Podolí
Restaurování kamenného kříže
u kostela v obci Podolí
socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv.Floriána

13362/7-8462

1.3.2020

31827/7-7100 1.3.2020

12080/7-8461
17555/7-886

Restaurování socha sv. Jana
Nepomuckého u fary v obci 12606/7-8568
Podolí

1.9.2019
1.8.2019
1.3.2020

15.7.2020

31.5.2020

30.11.2019

30.11.2019
30.11.2019
15.7.2020

Zadavatelem stanovené termíny realizace jednotlivých položek předmětu zakázky pro Část č. II.
Č.
položky
1.1
1.2
2
3

Umístění
parcelní číslo

Název položky
Fišerův kříž

941/2

Obnova Dostálova kříže v obci
Podolí

937/1

Hřbitovní kříž

Obnova kříže u zámku v obci
Podolí

Druh veřejné zakázky:

Druh zadávacího řízení:

941/1
673/1

Termín
zahájení
realizace
díla:

Termín
dokončení
realizace díla
a předání
objednateli:

1.8.2019

30.11.2019

1.8.2019
1.3.2020
1.3.2020

30.11.2019
31.5.2020
31.5.2020

stavební práce – veřejná zakázka malého rozsahu.

Výzva více zájemcům k podání nabídky.

2. Informace o zadávací dokumentaci a způsobu poskytnutí zadávací dokumentace

Součástí Výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace je i Zadávací dokumentace, která obsahuje:
− Podrobné základní podmínky zadávacího řízení
Svazek č. 1
− Krycí list nabídky
Svazek č. 2
− Obchodní podmínky
Svazek č. 3
− Soupis prací – výkaz výměr
Svazek č. 4
− Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (pokud budou zadavatelem vydány).
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Obsah zadávací dokumentace (také zadávací podmínky) tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných
pro zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky je poskytována v tomto režimu:
Textová i grafická část zadávací dokumentace v elektronické podobě je poskytována bezplatně.
Zadávací dokumentaci v tištěné podobě je možné objednat:
o písemně na adrese: PAVLUN s.r.o.
Milan Pavlun Pivovarská 513/5c, 682 01
Vyškov CZ. Tel: 603251031, e-mail: pavlunmilan@centrum.cz.

3. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek
Nabídky lze podat nejpozději do:

19.7. 2019 Do 12 hodin

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
Místo pro podání nabídek

Nabídky lze podat na adrese zadavatele za těchto podmínek:
Nabídky mohou být zaslány poštou na adresu zadavatele nebo mohou být osobně doručeny v tištěné
podobě na podatelnu v sídle zadavatele Obec Podolí, Podolí č.p. 1, 664 03.

Nabídky mohou být zaslány poštou na výše uvedenou adresu nebo mohou být osobně doručeny
v tištěné podobě na podatelnu v sídle zadavatele. Úřední hodiny PO a ST 08 – 12 15 - 18 hod.
Zadavatel doporučuje uchazečům, v případě, že zvolí způsob podání nabídky pomocí poštovní
přepravy, aby zvolili takový způsob poštovní přepravy, který umožňuje kontrolu odesílatele a
adresáta o dodání, popřípadě uložení zásilky, tj. aby při předání zásilky k přepravě přepravci uváděli
kontaktní údaje zadavatele - mobilní telefon a e-mail kontaktní osoby zadavatele a využívali
instrumentů jako je el. dodejka, garantovaný čas dodání apod. popřípadě, aby kontaktní osobě sdělili,
že zásilku s nabídkou předali přepravci k přepravě.

Nabídka musí být podána v jedné uzavřené a neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka či
jiný obal musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče, dále názvem zadavatele a dále je
nutno uvést „Neotvírat“ a název veřejné zakázky.

4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

Zadavatel zadá předmětnou veřejnou zakázku pouze kvalifikovanému dodavateli.
Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění předmětné veřejné zakázky je dodavatel, který splní:

4.1. Profesní kvalifikační předpoklady,

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který v nabídce předloží:
Pro část č. I. Předmětu zakázky:
a)
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán.
b)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky – zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění odpovídající povaze
a charakteru předmětu veřejné zakázky popř. doklad na základě, kterého dodavatel realizuje
podnikatelskou činnost.
c)
Doklad prokazující, že dodavatel je evidován v Seznamu osob s povolením Ministerstva
kultury k restaurování kulturních památek.
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Pro část č. II. Předmětu zakázky:
a)
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud
je v ní zapsán.
b)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky – zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění odpovídající povaze
a charakteru předmětu veřejné zakázky.

4.2. Technické kvalifikační předpoklady
4.3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel takto:
4.3.1. Dodavatel v nabídce předloží seznam dodávek provedených dodavatelem
za poslední 3 roky a čestné prohlášení uchazeče o zakázku o řádném a
úplném provedení uvedené zakázky.
V nabídce předložený seznam a čestné prohlášení uchazeče musí zahrnovat:
− Popis zakázky včetně uvedení rozsahu prováděných prací,
− informace o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě
čestného prohlášení.

Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu
a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud:
za poslední 3 roky provedl (dokončil) alespoň 3 práce obdobného charakteru a rozsahu.
Dodávkou obdobného rozsahu se rozumí:
Pro část č. I. Předmětu zakázky:
Práce a dodávky, jejímž předmětem byly restaurátorské práce na památkách zapsaných v
Ústřední seznam kulturních památek (ÚSKP) a dodavatel plnil zakázku jako generální dodavatel
pro objednatele.
Pro část č. II. Předmětu zakázky:
Práce a dodávky, jejímž předmětem byly restaurátorské práce na památkách místního významu.
Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Uchazeč o předmětnou zakázku není oprávněn prokázat výše uvedené kvalifikační předpoklady
prostřednictvím subdodavatele.
Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění
profesních a technických kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu.

Pravost a stáří dokladů
Uchazeči předkládají v nabídce kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je
oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií osvědčení
dodavatelů prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen
je před uzavřením smlouvy předložit.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje nebo umožňuje předložení
čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat
zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně
podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
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5. Údaje o hodnotících kritériích

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky (dále jen "základní hodnotící
kritérium") je:
Nejnižší nabídková cena
Další podmínky předmětného výběrového řízení jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
V Podolí

10.7.2019

Ing. Vítězslav
Eliáš

Digitálně podepsal Ing. Vítězslav Eliáš
DN: c=CZ, o=Obec Podolí [IČ 00282332],
ou=vedení, ou=36, cn=Ing. Vítězslav
Eliáš, serialNumber=P265506,
title=starosta
Datum: 2019.07.10 17:58:44 +02'00'

……………………………………………………………………
Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce
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