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1. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele : Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec
Sídlo : Kostelníí 7, 460 01  Liberec
IČ : 46745548
Telefon : +420 485 108 506 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1 Popis veřejné zakázky 
Dle ustanoveníí § 27 zaíkona se jednaí  o verřejnou zakaí zku maleího rozsahu s naí zvem:

„Obnova  všech  kostelních  vnějších  dveří  a  všech  kostelních  lavic  v objektu  Kostel  sv.
Antonína Velikého v Liberci“

Druh verřejneí  zakaí zky: stavebníí praí ce dle doplnř koveího cřííselnííku ČPV IA40-6-Removace

2.2 Předmět veřejné zakázky 
Prředmeřtem plneřníí jsou naísledujíícíí cřinnosti:

Lavice
1. Dozř ileí  konstrukcřníí cřaí sti budou nahrazeny noveř  zhotovenyími dííly, materiaí l bude

respektovat dochovanyí  originaí l, jak po technickeí , tak po vyí tvarneí  straínce.
2. Spodníí  partie  lavic  budou  osřetrřeny  proti  drřevokazneímu  hmyzu  a  plíísníím

insekticidníím a fungicidníím roztokem.
3. Vyíslednaí  povrchovaí  uí prava provedenaí  na zaíveřr  pracíí  bude uprřesneřna v raímci

kontrolníího dne za prříítomnosti restauraí tora, zaí stupcuů  staí tníí  pamaí tkoveí  peícře a
odborneího pracovnííka NPÚÚ , ÚÚ OP v Liberci.

Dveře
1. Prřed zapocřetíím vlastníích pracíí obnovy bude proveden podrobnyí  pruů zkum, jehozř

cíílem bude zdokumentovat jednotlivaí  posřkozeníí  dverříí  a zdokumentovat zbytky
starsř íích  naí teř ruů ,  na zaíkladeř  kteryích bude zvolena zaíveřrecřnaí  povrchovaí  uí prava
dverříí.

2. Na  zaíkladeř  pruů zkumu  budou  odstraneřny  vesřkereí  nevhodneí  zaí sahy  staívajíícíí
povrchoveí  uí pravy a zpevneřníí drřevníí hmoty.

3. Dozř ileí  konstrukcřníí cřaí sti budou nahrazeny noveř  zhotovenyími dííly, materiaí l bude
respektovat dochovanyí  originaí l, jak po technickeí , tak po vyí tvarneí  straínce.

4. Vsřechny noveí  cřaí sti  dverříí  budou uprřesneřny  v  raímci  kontrolníího  dne za  uí cřasti
zaí stupcuů  staí tníí pamaí tkoveí  peícře a odborneího pracovnííka NPÚÚ , ÚÚ OP v Liberci

5. Dverře  budou  osřetrřeny  proti  drřevokazneímu  hmyzu  a  plíísníím  insekticidníím  a
fungicidníím roztokem

6. Vyíslednaí  povrchovaí  uí prava provedenaí  na zaíveřr  pracíí  bude uprřesneřna v raímci
kontrolníího dne za prříítomnosti restauraí tora, zaí stupcuů  staí tníí  pamaí tkoveí  peícře a
odborneího pracovnííka NPÚÚ , ÚÚ OP v Liberci.

7. Bude  provedena  obnova  kovovyích  prvkuů  a  doplneřníí  chybeř jíícíích,  ktereí  budou
zhotoveny jako repliky.
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Podrobneř  je prředmeřt zakaí zky vymezen zaímeřrem „oprava lavic jejich spodníích partiíí“ -
podlaha a klekaí tka a devííti  vstupníích dverříí  vsře  ve velmi sřpatneím stavu v kostele sv.
Antoníína,  v  Liberci  st.  p.  cř.  460,  k.  uí .  Liberec,  kteryí  je  zapsaín v  ÚÚ strředníím seznamu
nemovityích  kulturníích  pamaí tek ČČR,  pod cřííslem rejstrřííku  32573/5-4138 a zaí rovenř  je
soucřaí stíí historickeího jaídra meřsta Liberec, prohlaí sřeneího dne 10. 9. 1992 vyhlaí sřkou MK
ČČR  cř.  476/92  za  meřstskou  pamaí tkovou  zoí nu.  Pozřadovaneí  praí ce  jsou  prřesneř
specifikovaíny  polozřkovyím  soupisem  pracíí,  dodaívek  a  sluzřeb  s  vyíkazem  vyímeřr  a
souhrnnyím listem stavby, kteryí  je nedíílnou soucřaí stíí zadaívacíích podmíínek.

2.3 Současný stav:
Lavice, respektive jejich spodníí partie - podlaha a klekaí tka jsou v soucřasneí  dobeř  ve velmi
sřpatneím stavu. Klekaí tka jsou uvolneřnaí , na mnohyích míístech oddeř lenaí  od vertikaí lníí cřaí sti
lavic.  Neřkteraí  z  klekaí tek  jsou  zcela  odpadlaí .  Drřeveřneí  podlahy  lavic  byly  v  minulosti
neřkolikraí t opravovaíny. Vsřechny tyto vyspraívky jsou rozvolneřneí . Na mnohyích míístech je
podlaha propadlaí , nosneí  traímky jsou lokaí lneř  uhnileí .
Vstupníí  dverře (9ks) jsou ve velmi sřpatneím, míísty azř  havarijníím stavu. Dverře vykazujíí
vyírazneí  znaímky posřkozeníí vlivem dlouhodobeího uzř íívaíníí s minimaí lníí  uí drzřbou. Spodníí
partie dverříí jsou uhnileí . Tyto cřaí sti byly v minulostíí opatrřeny drřeveřnyím zabedneřníím. Na
jednotlivyích dverříích chybíí ČČetneí  kovaí rřskeí  dekorativníí prvky (rozetky. SČ tíítky nebo krytky
klíícřovyích  díírek).  Dverře  nesou  souvrstvíí  barevnosti,  ve  spodníích  partiíích  prostupuje
pravdeřpodobneř  puů vodníí cřervenohneřdaí  barevnost.

2.4 Související činnosti a podmínky pro provádění díla
Zadavatel si vyhrazuje pozřadavek, zře dodavatel neprředaí  prředmeřt  plneřníí  zakaí zky jako
celek jineímu zhotoviteli.

2.5 Odpovědnost za provedení díla
Po celou dobu plneřníí teí to verřejneí  zakaízky bude dodavatel odpovíídat zadavateli za sřkodu
vzniklou v souvislosti  s plneřníím smlouvy o díílo.  Za tíímto uí cřelem musíí  míít  dodavatel
sjednaneí  pojisřteřníí za sřkodu zpuů sobenou prři vyíkonu sveí  cřinnosti trřetíím osobaím (platneí
po celou dobu provaídeřníí plneřníí podle smlouvy o díílo).

2.6 Kvalitativní parametry
Zhotovitel se zavazuje proveíst díílo s odbornou peícříí a obstarat vsře, co je k provedeníí dííla
potrřeba.  Zhotovitel  se  zavazuje  proveíst  díílo  v souladu  s podklady  k verřejneí  zakaí zce,
s prřííslusřnou dokumentacíí, s podmíínkami pravomocnyích vyjaídrřeníí oddeř leníí pamaí tkoveí
peícře  MML  a  stavebníího  uí rřadu  MML,  stavebníích  povoleníí,  nebo  ohlaí sřeníí  staveb
s pozřadavky verřejnopraívníích orgaínuů , a je povinen zajistit, aby díílo odpovíídalo platnyím
praívníím prředpisuů m ČČR, ve smlouveř  uvedenyím dokumentuů m a prřííslusřnyím technickyím
normaím.  
Dodavatel bude prři uplatnř ovaíníí norem postupovat jednotneř .
Dodavatel je povinen zajistit bezpecřnost prři provaídeřníí dííla v souladu se vsřemi platnyími
bezpecřnostníími prředpisy a normami. 
Dodavatel  je  povinen  prři  provaídeřníí  dííla  dodrzřovat  prředpisy  vztahujíícíí  se  k  ochraneř
krajiny a zř ivotníího prostrředíí. 
Vesřkereí  pouzř iteí  materiaí ly musíí byí t pouzř ity jako noveí  a musíí míít 1. jakostníí trříídu, pokud
neníí v zadaívacíí projektoveí  dokumentaci pozřadovaíno jinak.
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Vesřkereí  pouzř iteí  materiaí ly  a  zarříízeníí  musíí  byí t  schvaí leny  pro  pouzř itíí  v ČČR.  Beřhem
realizace dííla bude dodavatel klaí st duů raz na maximaí lníí kvalitu provedenyích pracíí. 

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Prředpoklaídanaí  hodnota  verřejneí  zakaí zky  k  okamzř iku  zahaí jeníí  vyíbeřroveího  rříízeníí  cřiníí
1 214 910,- Kč bez DPH.

Nabídková cena nesmí překročit částku 1 214 910,- Kč bez DPH.
Prřekrocřeníí max. nabíídkoveí  ceny bude posouzeno jako nesplneřníí zadaívacíích podmíínek a
bude to duů vodem pro vyloucřeníí uí cřastnííka.

4. Místo plnění veřejné zakázky

Míístem plneřníí verřejneí  zakaízky je meřsto Liberec.

5. Prohlídka místa plnění

- Zadavatel  doporucřuje  vsřem  uchazecřuů m  navsřtíívit  a  duů kladneř  si  prohleídnout  míísto
plneřníí,  aby  mohli  na  vlastníí  odpoveřdnost  posoudit  vesřkereí  faktory  nezbytneí  pro
vypracovaíníí nabíídky.

- Zadavatel usporřaídaí  prohlíídku míísta plneřníí v tomto termíínu :

20.06.2017  9:00 hod. - 17.00 hod. Kostel sv. Antoníína Velikeího v Liberci

6. Termín plnění veřejné zakázky 

 Termíín zahaí jeníí plneřníí verřejneí  zakaí zky je podmííneřn zadaíníím zakaí zky.
 Úzavrřeníí smlouvy na realizaci dííla: po ukončení tohoto výběrového řízení.
 Termíín pro dokoncřeníí pracíí: srpen 2017 - 31. 12. 2017.

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka

ÚÚ cřastníík  muů zře  analogicky  dle  ustanoveníí  §  86  odst.  2  zaíkona  splneřníí  kvalifikacřníích
prředpokladuů  prokaízat  prředlozřeníím  cřestneího  prohlaí sřeníí  nebo  jednotneího  evropskeího
osveřdcřeníí  analogicky  dle  §  87  zaíkona,  z  jehozř  obsahu  bude  zrřejmeí ,  zře  dodavatel
kvalifikacřníí  prředpoklady pozřadovaneí  zadavatelem splnř uje.  Vzor cřestneího prohlaí sřeníí  je
prříílohou cř. 2 zadaívacíích podmíínek.
Prředseda hodnotíícíí komise muů zře pro uí cřely zajisřteřníí rřaídneího pruů beřhu tohoto vyíbeřroveího
rříízeníí  pozřadovat  prředlozřeníí  originaí lu  nebo  oveřrřeneí  kopie  prřííslusřneího  dokladu
prokazujíícíího splneřníí daneího kvalifikacřníího pozřadavku.  

Prřed uzavrřeníím smlouvy si zadavatel/hodnotíícíí  komise od vybraneího dodavatele muů zře
vyzřaídat  prředlozřeníí  originaí luů  nebo  oveřrřenyích  kopiíí  dokladuů  o  vsřech  pozřadavcíích
zadavatele  na  kvalifikaci,  pokud  jizř  nebyly  v  tomto  rříízeníí  dodavatelem  prředlozřeny,  a
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vybranyí  dodavatel je povinen vesřkereí  takoveí  doklady zadavateli dolozř it. 

7.1 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
ÚÚ cřastníík,  kteryí  podaí  nabíídku  do  vyíbeřroveího  rříízeníí,  je  povinen  prokaízat  splneřníí
kvalifikace v rozsahu a zpuů sobem vymezenyím v teí to cřaí sti vyízvy k podaíníí nabíídky (daí le
jen „vyízva“).
Kvalifikaci splníí dodavatel, kteryí :

1) prokaí zře splneřníí zaíkladníí zpuů sobilosti analogicky podle §§ 74 a 75 zaíkona,
2) prokaí zře splneřníí profesníí zpuů sobilosti analogicky podle § 77 zaíkona.

7.2 Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona
Splneřníí  kvalifikacřníích  prředpokladuů  ke  dni  podaíníí  nabíídky se  prokazuje  prředlozřeníím
čestného  prohlášení,  z jehozř  obsahu  bude  zrřejmeí ,  zře  dodavatel  kvalifikacřníí
prředpoklady analogicky podle § 74 odst. 1 píísm. a) - e) zaíkona splnř uje (vzor viz příloha
č.1 teí to vyízvy). 

Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl  v zemi sveího síídla  v  posledníích 5 letech prřed zahaí jeníím vyíbeřroveího rříízeníí

pravomocneř  odsouzen pro trestnyí  cřin uvedenyí  v prřííloze cř. 3 zaíkona nebo obdobnyí
trestnyí  cřin podle praívníího rřaídu zemeř  síídla dodavatele; k zahlazenyím odsouzeníím
se neprřihlíízř íí, 
aa) je-li dodavatelem praívnickaí  osoba, musíí podmíínku analogicky dle § 74 odst.

1  píísm.  a)  zaíkona  splnř ovat  tato  praívnickaí  osoba  a  zaí rovenř  kazřdyí  cřlen
statutaí rníího orgaínu. Je-li cřlenem statutaí rníího orgaínu dodavatele praívnickaí
osoba, musíí podmíínku analogicky dle § 74 odst. 1 píísm. a) zaíkona splnř ovat:

i. tato praívnickaí  osoba, 
ii. kazřdyí  cřlen statutaí rníího orgaínu teí to praívnickeí  osoby a 
iii. osoba  zastupujíícíí  tuto  praívnickou  osobu  v  statutaí rníím  orgaínu

dodavatele,
ab) uí cřastníí-li se vyíbeřroveího rříízeníí pobocřka zaívodu 

i. zahranicřníí praívnickeí  osoby, musíí podmíínku analogicky dle § 74 odst.
1 píísm. a) zaíkona splnř ovat tato praívnickaí  osoba a vedoucíí  pobocřky
zaívodu, 

ii. cřeskeí  praívnickeí  osoby,  musíí  podmíínku analogicky dle  §  74 odst.  1
píísm. a) zaíkona splnř ovat osoby uvedeneí  pod píísm. aa) teí to kapitoly a
vedoucíí pobocřky zaívodu

b) maí  v ČČeskeí  republice nebo v zemi sveího síídla v evidenci daníí  zachycen splatnyí
danř ovyí  nedoplatek, 

c) maí  v ČČeskeí  republice nebo v zemi sveího síídla splatnyí  nedoplatek na pojistneím
nebo na penaí le na verřejneí  zdravotníí pojisřteřníí, 

d) maí  v ČČeskeí  republice nebo v zemi sveího síídla splatnyí  nedoplatek na pojistneím
nebo  na  penaí le  na  sociaí lníí  zabezpecřeníí  a  prřííspeřvku  na  staí tníí  politiku
zameřstnanosti, 

e) je  v  likvidaci,  bylo  proti  neřmu  vydaíno  rozhodnutíí  o  uí padku,  vuů cři  neřmuzř  byla
narříízena nucenaí  spraíva podle jineího praívníího prředpisu nebo v obdobneí  situaci
podle praívníího rřaídu zemeř  síídla dodavatele.
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7.3 Profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona
ÚÚ cřastníík splnř uje profesníí zpuů sobilost:

analogicky dle § 77 odst. 1 zákona

 vyípisem z obchodníího rejstrřííku, nebo jineí  obdobneí  evidence, pokud jinyí  praívníí
prředpis zaípis do takoveí  evidence vyzřaduje.

7.4 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Vsřechny doklady k prokaí zaíníí  kvalifikace je dodavatel v nabíídce opraívneřn prředlozř it  v
prosteí  kopii.
Doklady  prokazujíícíí  zaíkladníí  zpuů sobilost  analogicky  dle  §  74  zaíkona  a  profesníí
zpuů sobilost analogicky dle § 77 odst. 1 zaíkona musíí prokazovat splneřníí pozřadovaneího
kriteíria zpuů sobilosti nejpozdeř ji v dobeř  3 meřsíícuů  prřede dnem podaíníí nabíídky.
V prříípadeř  cizojazycřnyích dokumentuů  prřipojíí uí cřastníík k dokumentuů m prřeklad do cřeskeího
jazyka.  Povinnost  prřipojit  k dokladuů m  prřeklad  do  cřeskeího  jazyka  se  nevztahuje  na
doklady  ve  slovenskeím  jazyce.  Doklady  o  vzdeř laíníí,  naprř.  vysokosřkolskeí  diplomy  lze
prředklaídat rovneřzř  v latinskeím jazyce
V prříípadeř , zře byla kvalifikace zíískaína v zahranicříí, prokazuje se doklady vydanyími podle
praívníího rřaídu zemeř , ve ktereí  byla zíískaína, a to v rozsahu pozřadovaneím zadavatelem.

7.5 Společné prokazování kvalifikace
Maí -li byí t prředmeřt verřejneí  zakaí zky plneřn neřkolika dodavateli spolecřneř  a za tíímto uí cřelem
podaívajíí  spolecřnou nabíídku, je kazřdyí  z dodavateluů  povinen prokaízat splneřníí  zaíkladníí
zpuů sobilosti a profesníí zpuů sobilosti v plneím rozsahu. 
Zadavatel pozřaduje, aby pozřadovaneí  vyíznamneí  praívníí sluzřby dle píísm. i) a ii) uvedeneí
vyísře  v raímci  technickeí  kvalifikace  prokaí zal  pouze  jeden  z dodavateluů  podaívajíícíích
spolecřnou nabíídku.
Zadavatel  pozřaduje,  aby  v  prříípadeř  spolecřneí  uí cřasti  dodavateluů  nesli  vsř ichni  takovíí
dodavateleí  podaívajíícíí  spolecřnou  nabíídku  odpoveřdnost  spolecřneř  a  nerozdíílneř
(pozřadavek na tzv. solidaí rníí odpoveřdnost).

8. Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení 

ÚÚ cřastníík  vyíbeřroveího  rříízeníí  muů zře  prokaí zat,  zře  i  prřes  nesplneřníí  zaíkladníí  zpuů sobilosti
analogicky dle § 74 zaíkona nebo naplneřníí duů vodu nezpuů sobilosti analogicky dle § 48 odst.
5 a 6 zaíkona obnovil svou zpuů sobilost k uí cřasti ve vyíbeřroveím rříízeníí,  pokud v pruů beřhu
vyíbeřroveího rříízeníí zadavateli dolozř íí, zře prřijal dostatecřnaí  naípravnaí  opatrřeníí. To neplatíí po
dobu, na kterou byl uí cřastníík vyíbeřroveího rříízeníí  pravomocneř  odsouzen k zaíkazu plneřníí
verřejnyích zakaí zek nebo uí cřasti v koncesníím rříízeníí. 
Nápravnými opatřeními mohou být zejména 

a) uhrazeníí dluzřnyích cřaí stek nebo nedoplatkuů , 
b) uí plnaí  naíhrada uí jmy zpuů sobenaí  spaí chaíníím trestneího cřinu nebo pochybeníím, 
c) aktivníí  spolupraí ce  s  orgaíny  provaídeř jíícíími  vysřetrřovaíníí,  dozor,  dohled  nebo

prřezkum, nebo 
d) prřijetíí technickyích, organizacřníích nebo personaí lníích preventivníích opatrřeníí proti

trestneí  cřinnosti nebo pochybeníím. 

Zadavatel posoudíí, zda prřijataí  naípravnaí  opatrřeníí uí cřastnííka vyíbeřroveího rříízeníí povazřuje za
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dostatecřnaí  k  obnoveníí  zpuů sobilosti  dodavatele  s  ohledem  na  zaívazřnost  a  konkreí tníí
okolnosti trestneího cřinu nebo jineího pochybeníí. 
Pokud  zadavatel  dospeř je  k  zaíveřru,  zře  zpuů sobilost  uí cřastnííka  vyíbeřroveího  rříízeníí  byla
obnovena,  z  vyíbeřroveího  rříízeníí  jej  nevyloucříí  nebo  prředchozíí  vyloucřeníí  uí cřastnííka
vyíbeřroveího rříízeníí zrusříí.

9. Poddodavatelé

Zadavatel  neomezuje  plneřníí  prředmeřtu  verřejneí  zakaí zky  prostrřednictvíím  plneřníí
poddodavateluů  uí cřastnííka.
Pokud  uí cřastníík  prostrřednictvíím  poddodavatele  zaí rovenř  prokazuje  neřkteryí
z kvalifikacřníích  prředpokladuů ,  musíí  uí cřastníík  v  nabíídce  prokaí zat  splneřníí  zaíkladníí
zpuů sobilosti analogicky dle § 74 zaíkona a profesníí zpuů sobilosti analogicky dle § 77 zaíkona
poddodavatelem  cřestnyím prohlaí sřeníím  a  píísemnyí  zaívazek  k poskytnutíí  plneřníí  verřejneí
zakaízky s poddodavatelem analogicky dle § 83 píísm. d) zaíkona. Takovyí  poddodavatel se
skutecřneř  musíí  na  plneřníí  prředmeřtu  zakaízky  podíílet,  a  to  min.  v rozsahu,  v jakeím
poddodavatel prokaí zal splneřníí kvalifikace. 
Zhotovitel  je  opraívneřn  zmeřnit  poddodavatele,  pomocíí  neřhozř  prokaízal  cřaí st  splneřníí
kvalifikace v raímci verřejneí  zakaízky jen z vaí zřnyích objektivníích duů voduů  a s prředchozíím
píísemnyím  souhlasem  objednatele,  prřicřemzř  novyí  poddodavatel  musíí  disponovat
kvalifikacíí  ve  stejneím  cři  veřtsř íím  rozsahu,  kteryí  puů vodníí  poddodavatel  prokaí zal  za
zhotovitele. Objednatel nesmíí souhlas se zmeřnou poddodavatele bez objektivníích duů voduů
odmíítnout, pokud mu budou prřííslusřneí  doklady prředlozřeny spolu se zřaídostíí o souhlas.

10.  Vysvětlení zadávací dokumentace

- Dodavatel  je  opraívneřn  po  zadavateli  pozřadovat  píísemneř  vysveřtleníí  zadaívacíí
dokumentace.

- Zadavatel muů zře zadaívacíí dokumentaci vysveř tlit bez prředchozíí zřaídosti dodavatele. 
- Zadavatel  muů zře  podmíínky obsazřeneí  v  zadaívacíí  dokumentaci  zmeřnit  nebo  doplnit

prřed uplynutíím lhuů ty pro podaíníí nabíídek.   

Kontaktní osobou je:
jmeíno : R. D. Mgr. Radek Jurnecřka, arcideřkan
e-mail : arcidekanstvi.lbc.@seznam.cz
telefon : +420 485 108 506

11. Hodnotící kritérium

Zaíkladníím hodnotíícíím kriteíriem pro zadaíníí verřejneí  zakaí zky je nejnižší nabídková cena.
Hodnocena bude celkovaí  vyísře nabíídkoveí  ceny v Kcř bez DPH. 
ÚÚ cřastníík doplníí  celkovou nabíídkovou cenu v naívrhu kupníí  smlouvy. Hodnoceníí  nabíídek
bude provedeno tak, zře zadavatel serřadíí nabíídky podle vyísře jejich nabíídkoveí  ceny a to od
nejlevneř jsř íí  po  nejdrazřsř íí  nabíídku.  Jako  nejvhodneř jsř íí  bude  vybraína  nabíídka  s  nejnizřsř íí
nabíídkovou cenou.

Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná
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kritéria rozhodná pro hodnocení nabídek.

12. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- ÚÚ cřastníík  stanovíí  nabíídkovou  cenu  za  celyí  vymezenyí  prředmeřt  verřejneí  zakaí zky  v
souladu s  touto Vyízvou a vyíkazem (prřííloha 3.  teí to  vyízvy),  a to cřaí stkou v cřeskyích
korunaí ch.  Čelkovaí  nabíídkovaí  cena  bude  uvedena  v  cřleneřníí  bez  DPH,  samostatneř
vycříísleneí  DPH platneí  ke dni podaíníí  nabíídky a celkovaí  nabíídkovaí  cena vcřetneř  DPH.
Nabíídkovaí  cena musíí  byí t  zpracovaína jako nejvyísře prříípustnaí ,  platnaí  po celou dobu
realizace verřejneí  zakaí zky.

- Nabíídkovaí  cena  uvedenaí  ve smlouveř  bude  zpracovaína  formou  oceneřneího  soupisu
pracíí  viz. prřííloha cř. 3 teí to vyízvy. 

- Oceneřníí  jednotlivyích  cřinnostíí  je  trřeba  proveíst  pro  uvedenyí  rozsah  pracíí  s  tíím,  zře
nabíídkovaí  cena musíí byí t platnaí  min. do doby dokoncřeníí stavby. ÚÚ cřastníík je povinen
ocenit  vsřechny  polozřky  soupisu  pracíí.  V soupisu  pracíí  s vyíkazem  vyímeřr  muů zře
uí cřastníík doplnit pouze bunř ky cena jednotkovaí . V zřaídneím prříípadeř  nesmíí zasahovat do
popisu polozřky, meřrneí  jednotky nebo mnozřstvíí. Daí le nesmíí upravovat vyípocřty a texty
zadaívacíích soupisuů  pracíí.

- Jakékoliv  změny  obsahu  či  množství  definovaném  zadavatelem  v  položkách
výkazu výměr vyjma doplnění ceny mohou mít za následek vyloučení účastníka
z další účasti ve výběrovém řízení. 

- Nabíídkovaí  cena  musíí  zahrnovat  vesřkereí  naíklady  nezbytneí  k rřaídneímu,  uí plneímu  a
kvalitníímu provedeníí prředmeřtu zakaí zky vcřetneř  vsřech rizik a vlivuů  beřhem provaídeřníí
dííla.  Čena  musíí  zahrnovat  prředpoklaídanyí  vyívoj  cen  ve  stavebnictvíí  vcřetneř
prředpoklaídaneího vyívoje kurzuů  cřeskeí  koruny k zahranicřníím meřnaím. 

13.  Podmínky pro překročení nabídkové ceny 

- Nabíídkovaí  cena muů zře byí t meřneřna pouze v souvislosti se zmeřnou DPH.  
- Nabíídkovaí  cena nesmíí byí t meřneřna v souvislosti s inflacíí cřeskeí  meřny, hodnotou kursu 

cřeskeí  meřny  vuů cři  zahranicřníím  meřnaím  cři  jinyími  faktory  s vlivem  na  meřnovyí  kurs,
stabilitou meřny nebo cla. 

- V prříípadeř  zmeřny  zaívazku  ze  smlouvy  se  postupuje  analogicky  dle  §  222  zaíkona
kromeř  vyhrazenyích zmeřn zaívazku analogicky dle § 100 zaíkona.

- Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

14.  Platební podmínky

Platebníí podmíínky jsou podrobneř  specifikovaíny ve smlouveř .   

15.  Obchodní podmínky - návrh smlouvy

- ÚÚ cřastníík prředlozř íí jako soucřaí stíí nabíídky naívrh smlouvy, jehozř  zaívaznyí  text je prříílohou
cř.  2  teí to  vyízvy.  Prříípadnaí  ustanoveníí  smlouvy doplneřnaí  a  zapracovanaí  uí cřastnííkem
nesmíí  byí t  v rozporu  s tíímto  naívrhem  „smlouvy“  a  nesmíí  vyloucřit  cři  zřaídnyím
zpuů sobem  omezovat  opraívneřníí  a  podmíínky  zadavatele  v tomto  naívrhu  „smlouvy“
uvedeneí .

- Naívrh smlouvy o provedeníí stavby uí cřastníík doplní zejména o tyto údaje:
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 vlastníí identifikaci uí cřastnííka (dodavatele)
 cřííslo uí cřtu dodavatele pro platby faktur
 cenu za díílo
 adresu pro dorucřovaíníí 
 zaí stupce a kontaktníí osoba na straneř  zhotovitele

- Naívrh  smlouvy  musí  být  podepsán osobou  opraívneřnou  jednat  jmeínem  cři  za
uí cřastnííka, a to zpuů sobem uvedenyím v prřííslusřneí  listineř  prokazujíícíí zpuů sob jednaíníí. 

16.  Členění nabídky

ÚÚ cřastníík prředlozř íí nabíídku v naí sledujíícíím cřleneřníí:
A. Vzor cřestneího prohlaí sřeníí ke splneřníí kvalifikace viz prřííloha cř. 1
B. Oceneřnyí  soupis pracíí, dodaívek a sluzřeb - viz prřííloha cř. 3
Č. ČD/DVD  s elektronickou  podobou  „smlouvy“  (ve  formaí tu  *.doc),  oceneřneího

soupisu pracíí vcřetneř  souhrnneího listu 
D. Naívrh „smlouvy“ – zaívaznyí  vzor viz prřííloha cř.  2 - podepsanyí  osobou opraívneřnou

jednat za uí cřastnííka
E. Prříílohy (nepovinneí).

17.  Pokyny pro zpracování nabídky

17.1 Označení nabídky
Nabídka bude prředaína  v jednom originále jako výtisk č. 1 a dobrovolně, pro lepší
orientaci  zadavatele,  i  v  jedné kopii  jako výtisk č.  2.  Oba vyí tisky budou prředaíny
pouze v jedné uzavřené obálce označené

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„OBNOVA VŠECH KOSTELNÍCH VNĚJŠÍCH DVEŘÍ A VŠECH KOSTELNÍCH LAVIC

V OBJEKTU KOSTEL SV. ANTONÍNA VELIKÉHO V LIBERCI“ - NEOTEVÍRAT

Zadavatel  doporučuje,  aby  pro  rychlejší  posouzení  nabídek  byl  součástí
předložené nabídky návrh smlouvy i v elektronické podobě ve formátu *.doc(x). 
V prříípadeř  rozporu se maí  za rozhodujíícíí tisřteřneí  originaí lníí vyhotoveníí nabíídky. 

17.2 Požadavky na zpracování nabídky
Nabíídka  bude  zpracovaína  dle  formaí lníích,  technickyích  a  smluvníích  pozřadavkuů
zadavatele  uvedenyích  v  teí to  Vyízveř .  Nabíídka  i  vesřkereí  dalsř íí  doklady  pozřadovaneí
zadaívacíími podmíínkami, musíí byí t prředlozřeny v cřeskeím jazyce. Analogicky dle § 45 odst.
3  zaíkona  se  doklad  ve  slovenskeím  jazyce  a  doklad  o  vzdeř laíníí  v  latinskeím  jazyce
prředklaídajíí bez prřekladu. Jednotliveí  listy nabíídky by nemeř ly obsahovat prřepisy, sřkrty cři
jineí  uí pravy a nabíídka musíí  byí t  zpracovaína v cřeskeím jazyce.  ÚÚ cřastnííci podajíí  kazřdou
svou nabíídku s jednotliveř  ocřííslovanyími listy zabezpecřenyími proti manipulaci.

17.3 Adresa dodávání písemností
Pozřaduje-li  uí cřastníík,  aby mu byly píísemnosti  dodaívaíny na jinou adresu,  nezř  je  síídlo
uvedeneí  v  opraívneřníí  k  podnikaíníí  nebo obchodníím rejstrřííku,  je  povinen tuto adresu,
telefon, fax, kontaktníí osoby a dalsř íí identifikacřníí uí daje uveíst ve sveí  nabíídce. 
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18. Místo a lhůta pro podání nabídek

- Posřtou se nabíídka podaívaí  zadavateli osobneř  nebo posřtou na adresu: RČ íímskokatolickaí
farnost – arcideřkanstvíí Liberec, Kostelníí 7, 460 01  Liberec.

- Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.07.2017 v     10:00 hod.  
- Rozhodujíícíí  pro dorucřeníí  nabíídky je okamzř ik prřevzetíí  nabíídky zadavatelem (nikoli

prředaíníí k posřtovníímu dorucřeníí).

19. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje praívo:
 vysveř tlit  a zmeřnit  zadaívacíí  podmíínky za podmíínky prřimeřrřeneího prodlouzřeníí

lhuů ty pro podaíníí nabíídek,
 pozřadovat od uí cřastnííkuů  objasneřníí nebo doplneřníí dokladuů , vzorkuů  nebo modeluů
 oveřrřit si veřrohodnost poskytnutyích uí dajuů , dokladuů , vzorkuů  nebo modeluů  a muů zře

si je opatrřovat takeí  saím
- ÚÚ cřastníík bere na veřdomíí,  zře smlouvy s hodnotou prředmeřtu prřevysřujíícíí  50.000,- Kcř

bez DPH vcřetneř  dohod,  na zaíkladeř  kteryích se smlouvy meřníí,  nahrazujíí  nebo rusříí,
zverřejníí objednatel v registru smluv zrříízeneím jako informacřníí systeím verřejneí  spraívy
na zaíkladeř  zaíkona cř. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

- Pokud nebyla nabíídka zadavateli dorucřena ve lhuů teř  nebo zpuů sobem stanovenyím ve
vyízveř ,  nepovazřuje  se analogicky dle § 28 odst.  2 zaíkona za podanou a v pruů beřhu
vyíbeřroveího rříízeníí se k níí neprřihlíízř íí.

- Nabíídky se uí cřastnííkuů m nevracejíí, zuů staívajíí u zadavatele jako soucřaí st dokumentace o
verřejneí  zakaí zce. Obsah nabíídek povazřuje zadavatel za duů veřrnyí. Zadavatel je opraívneřn
zrusřit vyíbeřroveí  rř íízeníí azř  do doby uzavrřeníí smlouvy.

- ÚÚ cřastníík  je  seznaímen s  tíím,  zře  uí cřastíí  ve vyíbeřroveím rříízeníí  mu nevznikaí  praívo  na
jakoukoli uí hradu vyídajuů  spojenyích s uí cřastíí ve vyíbeřroveím, se zpracovaíníím a podaíníím
nabíídky.

- Analogicky  dle  §  214  zaíkona  uverřejníí  zadavatel  na  profilu  zadavatele  smlouvu
uzavrřenou na verřejnou zakaí zku vcřetneř  jejíích zmeřn a dodatkuů .

- V prříípadeř , zře Vyízva a jejíí prříílohy obsahujíí pozřadavky nebo odkazy na obchodníí naí zvy
a specifickaí  oznacřeníí zbozř íí, materiaí luů  cři technickyích zarříízeníí, umozřnř uje zadavatel pro
plneřníí verřejneí  zakaí zky pouzř itíí i jinyích, kvalitativneř  a technicky obdobnyích rřesřeníí.

- Dodavatel  muů zře  podat  pouze  jednu  nabíídku.  Dodavatel,  kteryí  podal  nabíídku  ve
vyíbeřroveím rříízeníí,  nesmíí  byí t  soucřasneř  poddodavatelem, jehozř  prostrřednictvíím jinyí
dodavatel v tomteízř  vyíbeřroveím rříízeníí prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podaí  vííce
nabíídek  samostatneř  nebo  spolecřneř  s  dalsř íími  dodavateli,  nebo  je  poddodavatelem,
jehozř  prostrřednictvíím jinyí  dodavatel v tomteízř  vyíbeřroveím rříízeníí prokazuje kvalifikaci,
zadavatel vsřechny nabíídky podaneí  takovyím dodavatelem vyrřadíí.  Dodavatele,  jehozř
nabíídka byla vyrřazena, zadavatel bezodkladneř  vyloucříí  z uí cřasti ve vyíbeřroveím rříízeníí.
Vyloucřeníí  uí cřastnííka  vcřetneř  duů vodu  zadavatel  bezodkladneř  píísemneř  oznaímíí
uí cřastnííkovi.

V Liberci dne 06.06.2017

……………………………………………
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R. D. Mgr. Radek Jurnecřka 
arcideřkan
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