ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu
s § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Pozn.: Pro zadávací řízení jsou přiměřeně použita ustanovení zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Název zakázky: Obnova a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli
Zadavatel: Městys Nepomyšl

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
1.1 Informace o zadavateli
Název zadavatele:
Adresa / sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:

Městys Nepomyšl
Nepomyšl 102, 439 71 Nepomyšl
00265284
---Josef Lněníček, starosta městyse

Zadavatel se rozhodl, v souladu s § 151 zákona, nechat se zastoupit při výkonu práv
a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízení pověřenou osobou (ALNIO
Group s.r.o.). Pověřená osoba bude přijímat veškerou korespondenci na adrese svého sídla.
1.2 Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
Název:
ALNIO Group s.r.o.
DOTAČNÍ SLUŽBY.cz (www.dotacnisluzby.cz)
Profil společnosti:
Králova 279/9, Brno 616 00, Česká republika
Sídlo:
29305497
IČ:
CZ29305497
DIČ:
Veškeré otázky související s tímto zadávacím řízením je nutné směřovat na osobu pověřenou
výkonem zadavatelských činností prostřednictvím níže uvedených kontaktních osob.
1.3 Kontakty pro poskytování informací
Kontaktní osoby:
1) Lucie Hyráková
tel.: +420 734 793 486,
e-mail: hyrakova@dotacnisluzby.cz
2) Ing. Jiří Chalupa
tel.: +420 733 551 844,
e-mail: chalupa@dotacnisluzby.cz
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2. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel hodlá zadat zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je obnova
a restaurování průčelí kostela sv. Mikuláše v Nepomyšli. Hlavní úkolem je stabilizovat
dochovanou stavební podstatu a obnovu kostela provádět prostřednictvím tradičních
materiálů, technologií a stavebních postupů, a to vše poctivým řemeslným zpracováním.
Celková koncepce obnovy kostela je zaměřena na citlivé a šetrné provedení a restaurování
celého díla – obnova kostela. Jedná se především o výměnu omítek odfouklých
a poškozených nebo neopravitelných. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací
dokumentaci.

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:
45000000-7 Stavební práce

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní: 1 400 000,- Kč bez DPH.

5. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek
Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může dodavatel podat svou nabídku.
Dodavatel musí doručit zadavateli nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek,
to jest do 18. 6. 2014 do 11:00 hodin. (v tuto dobu musí být nabídka nejpozději fyzicky
doručena na místo pro podání nabídek).
Místo pro podání nabídek
Nabídka bude doručena jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně)
na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, tj.:
ALNIO Group s.r.o.
Králova 279/9,
616 00 Brno, Česká republika
(administrativní budova BRNOOFFICE)
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V případě osobního podání je nutné nabídku doručit v provozní dobu recepce, tzn.:
PO – ST:
ČT:
PÁ:

9:00 – 13:00, 14:00 – 16:00
9:00 – 13:00, 14:00 – 17:00
9:00 – 13:00

Poslední den lhůty pro podání nabídky lze nabídku doručit nejpozději do 11:00 hodin.
Pro doručení doporučenou poštou nebo osobním podáním platí:
Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude opatřena
označením dodavatele a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„OBNOVA A RESTAUROVÁNÍ PRŮČELÍ KOSTELA SV. MIKULÁŠE
V NEPOMYŠLI“
Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.
Nabídky doručené jinými způsoby než jsou výše uvedeny, nebudou považovány za řádné
doručení a zadavatel je oprávněn takové nabídky z účasti v zadávacím řízení vyloučit.

6. ZADÁVACÍ LHŮTA
Zadávací lhůta představuje časové období, po které je uchazeč vázán svou nabídkou podanou
zadavateli na plnění veřejné zakázky.
Zadavatel stanovil zadávací lhůtu v délce 60 kalendářních dnů.
Zadávací lhůtu stanovil zadavatel zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět
veřejné zakázky.
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Je-li tedy oznámení zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky doručeno uchazeči ještě před plánovaným koncem uvedené
zadávací lhůty, končí zadávací lhůta pro uchazeče již tímto okamžikem.
Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby
uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 nebo do zrušení zadávacího řízení. Jsou-li podány
námitky, zadávací lhůta neběží (resp. je přerušena).
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7. INFORMACE K POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentace bude uveřejněna na úřední desce zadavatele. Uchazeči si mohou
zadávací dokumentaci včetně editovatelných příloh stáhnout přímo z webových stránek obce,
tj.: http://nepomysl.snadno.eu/ (sekce „veřejné zakázky“) a nebo z profilu zadavatele
na adrese: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestys-nepomysl_1443/.

8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Zakázka bude
přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena ve dvou (2) identických originálech v písemné formě,
v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky
(doporučení zadavatele). Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány
vzestupnou číselnou řadou (doporučení zadavatele).
Nabídka musí splňovat následující podmínky:
̶ musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace
̶ musí obsahovat označení dodavatele, včetně obchodní firmy, právní formy, sídla, IČ,
DIČ, telefonní a e-mailové spojení, statutární orgán dodavatele
̶ musí obsahovat zpracování cenové nabídky
̶ musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele
Doporučené řazení dokumentů, výčet požadovaných dokumentů a další požadavky
na nabídku jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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10. DALŠÍ INFORMACE
Další informace, jako např. požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny
podrobně v zadávací dokumentaci.

Za zadavatele:
V Brně, dne 4. 6. 2014

……………………………

Elektronicky podepsal(a) Ing. Jiří
Chalupa
Datum: 2014.06.04 12:04:40 CEST

Ing. Jiří Chalupa
jednatel, projektový manažer
ALNIO Group s.r.o.
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
sídlo: Králova 279/9, Brno, PSČ 616 00
mobil: +420 733 551 844
e-mail: chalupa@dotacnisluzby.cz
web: www.dotacnisluzby.cz
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