Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec
Kostelníí 7, 460 01 Liberec

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
verř ejneí zakaí zky maleí ho rozsahu

„OBNOVA VŠECH KOSTELNÍCH VNĚJŠÍCH DVEŘÍ A
VŠECH KOSTELNÍCH LAVIC V OBJEKTU KOSTEL
SV. ANTONÍNA VELIKÉHO
V LIBERCI
Nejednaí se o zadaí vacíí rř ízí eníí dle zaí kona cř . 134/2016
Sb., o zadaí vaí níí verř ejnyí ch zakaí zek,
“
ve zneř níí pozdeř jsř íích prř edpisuů (daí le jen „zaí kon“).
v rámci projektu „Antonius cum Johannis", č. 100254991
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1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele
Sídlo
IČ
Telefon

:
:
:
:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec
Kostelníí 7, 460 01 Liberec
46745548
+420 485 108 506

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1 Popis veřejné zakázky
Dle ustanoveníí § 27 zaí kona se jednaí o verř ejnou zakaí zku maleí ho rozsahu s naí zvem:
„Obnova všech kostelních vnějších dveří a všech kostelních lavic v objektu Kostel sv.
Antonína Velikého v Liberci“
Druh verř ejneí zakaí zky: stavebníí praí ce dle doplnř koveí ho cř ííselnííku ČPV IA40-6-Removace
2.2 Předmět veřejné zakázky
Prř edmeř tem plneř níí jsou naí sledujíícíí cř innosti:
Lavice
1. Dozř ileí konstrukcř níí cř aísti budou nahrazeny noveř zhotovenyí mi dííly, materiaí l bude
respektovat dochovanyí originaí l, jak po technickeí , tak po vyí tvarneí straí nce.
2. Spodníí partie lavic budou osř etrř eny proti drř evokazneí mu hmyzu a plíísníím
insekticidníím a fungicidníím roztokem.
3. Vyí slednaí povrchovaí uí prava provedenaí na zaí veř r pracíí bude uprř esneř na v raí mci
kontrolníího dne za prř íítomnosti restauraí tora, zaí stupcuů staí tníí pamaí tkoveí peí cře a
odborneí ho pracovnííka NPÚÚ , ÚÚ OP v Liberci.
Dveře
1. Prř ed zapocř etíím vlastníích pracíí obnovy bude proveden podrobnyí pruů zkum, jehozř
cíílem bude zdokumentovat jednotlivaí posř kozeníí dverř íí a zdokumentovat zbytky
starsř íích naí teř ruů , na zaí kladeř kteryí ch bude zvolena zaí veř recř naí povrchovaí uí prava
dverř íí.
2. Na zaí kladeř pruů zkumu budou odstraneř ny vesř kereí nevhodneí zaí sahy staí vajíícíí
povrchoveí uí pravy a zpevneř níí drř evníí hmoty.
3. Dozř ileí konstrukcř níí cř aísti budou nahrazeny noveř zhotovenyí mi dííly, materiaí l bude
respektovat dochovanyí originaí l, jak po technickeí , tak po vyí tvarneí straí nce.
4. Vsř echny noveí cř aísti dverř íí budou uprř esneř ny v raí mci kontrolníího dne za uí cř asti
zaí stupcuů staí tníí pamaí tkoveí peí cře a odborneí ho pracovnííka NPÚÚ , ÚÚ OP v Liberci
5. Dverř e budou osř etrř eny proti drř evokazneí mu hmyzu a plíísníím insekticidníím a
fungicidníím roztokem
6. Vyí slednaí povrchovaí uí prava provedenaí na zaí veř r pracíí bude uprř esneř na v raí mci
kontrolníího dne za prř íítomnosti restauraí tora, zaí stupcuů staí tníí pamaí tkoveí peí cře a
odborneí ho pracovnííka NPÚÚ , ÚÚ OP v Liberci.
7. Bude provedena obnova kovovyí ch prvkuů a doplneř níí chybeř jíícíích, ktereí budou
zhotoveny jako repliky.
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Podrobneř je prř edmeř t zakaí zky vymezen zaí meř rem „oprava lavic jejich spodníích partiíí“ podlaha a klekaí tka a devííti vstupníích dverř íí vsř e ve velmi sř patneí m stavu v kostele sv.
Antoníína, v Liberci st. p. cř . 460, k. uí . Liberec, kteryí je zapsaí n v ÚÚ strř edníím seznamu
nemovityí ch kulturníích pamaí tek ČČ R, pod cř ísí lem rejstrř ííku 32573/5-4138 a zaí rovenř je
soucř aístíí historickeí ho jaí dra meř sta Liberec, prohlaí sř eneí ho dne 10. 9. 1992 vyhlaí sř kou MK
ČČ R cř . 476/92 za meř stskou pamaí tkovou zoí nu. Pozř adovaneí praí ce jsou prř esneř
specifikovaí ny polozř kovyí m soupisem pracíí, dodaí vek a sluzř eb s vyí kazem vyí meř r a
souhrnnyí m listem stavby, kteryí je nedíílnou soucř aístíí zadaí vacíích podmíínek.
2.3 Současný stav:
Lavice, respektive jejich spodníí partie - podlaha a klekaí tka jsou v soucř asneí dobeř ve velmi
sř patneí m stavu. Klekaí tka jsou uvolneř naí , na mnohyí ch míístech oddeř lenaí od vertikaí lníí cř aísti
lavic. Neř kteraí z klekaí tek jsou zcela odpadlaí . Drř eveř neí podlahy lavic byly v minulosti
neř kolikraí t opravovaí ny. Vsř echny tyto vyspraí vky jsou rozvolneř neí . Na mnohyí ch míístech je
podlaha propadlaí , nosneí traí mky jsou lokaí lneř uhnileí .
Vstupníí dverř e (9ks) jsou ve velmi sř patneí m, míísty azř havarijníím stavu. Dverř e vykazujíí
vyí razneí znaí mky posř kozeníí vlivem dlouhodobeí ho uzř íví aí níí s minimaí lníí uí drzř bou. Spodníí
partie dverř íí jsou uhnileí . Tyto cř aísti byly v minulostíí opatrř eny drř eveř nyí m zabedneř níím. Na
jednotlivyí ch dverř íích chybíí ČČ etneí kovaí rřskeí dekorativníí prvky (rozetky. SČ tíítky nebo krytky
klíícřovyí ch díírek). Dverř e nesou souvrstvíí barevnosti, ve spodníích partiíích prostupuje
pravdeř podobneř puů vodníí cř ervenohneř daí barevnost.
2.4 Související činnosti a podmínky pro provádění díla
Zadavatel si vyhrazuje pozř adavek, zř e dodavatel neprř edaí prř edmeř t plneř níí zakaí zky jako
celek jineí mu zhotoviteli.
2.5 Odpovědnost za provedení díla
Po celou dobu plneř níí teí to verř ejneí zakaí zky bude dodavatel odpovíídat zadavateli za sř kodu
vzniklou v souvislosti s plneř níím smlouvy o díílo. Za tíímto uí cř elem musíí míít dodavatel
sjednaneí pojisř teř níí za sř kodu zpuů sobenou prř i vyí konu sveí cř innosti trř etíím osobaí m (platneí
po celou dobu provaí deř níí plneř níí podle smlouvy o díílo).
2.6 Kvalitativní parametry
Zhotovitel se zavazuje proveí st díílo s odbornou peí cříí a obstarat vsř e, co je k provedeníí dííla
potrř eba. Zhotovitel se zavazuje proveí st díílo v souladu s podklady k verř ejneí zakaí zce,
s prř ííslusř nou dokumentacíí, s podmíínkami pravomocnyí ch vyjaí drř eníí oddeř leníí pamaí tkoveí
peí cře MML a stavebníího uí rř adu MML, stavebníích povoleníí, nebo ohlaí sř eníí staveb
s pozř adavky verř ejnopraí vníích orgaí nuů , a je povinen zajistit, aby díílo odpovíídalo platnyí m
praí vníím prř edpisuů m ČČ R, ve smlouveř uvedenyí m dokumentuů m a prř ííslusř nyí m technickyí m
normaí m.
Dodavatel bude prř i uplatnř ovaí níí norem postupovat jednotneř .
Dodavatel je povinen zajistit bezpecř nost prř i provaí deř níí dííla v souladu se vsř emi platnyí mi
bezpecř nostníími prř edpisy a normami.
Dodavatel je povinen prř i provaí deř níí dííla dodrzř ovat prř edpisy vztahujíícíí se k ochraneř
krajiny a zř ivotníího prostrř edíí.
Vesř kereí pouzř iteí materiaí ly musíí byí t pouzř ity jako noveí a musíí míít 1. jakostníí trř íídu, pokud
neníí v zadaí vacíí projektoveí dokumentaci pozř adovaí no jinak.
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Vesř kereí pouzř iteí materiaí ly a zarř ízí eníí musíí byí t schvaí leny pro pouzř itíí v ČČ R. Beř hem
realizace dííla bude dodavatel klaí st duů raz na maximaí lníí kvalitu provedenyí ch pracíí.

3. Předpokládaná hodnota zakázky
Prř edpoklaí danaí hodnota verř ejneí zakaí zky k okamzř iku zahaí jeníí vyí beř roveí ho rř ízí eníí cř iníí
1 214 910,- Kč bez DPH.
Nabídková cena nesmí překročit částku 1 214 910,- Kč bez DPH.
Prř ekrocř eníí max. nabíídkoveí ceny bude posouzeno jako nesplneř níí zadaí vacíích podmíínek a
bude to duů vodem pro vyloucř eníí uí cř astnííka.

4. Místo plnění veřejné zakázky
Míístem plneř níí verř ejneí zakaí zky je meř sto Liberec.

5. Prohlídka místa plnění
-

-

Zadavatel doporucř uje vsř em uchazecř uům navsř tíívit a duů kladneř si prohleí dnout míísto
plneř níí, aby mohli na vlastníí odpoveř dnost posoudit vesř kereí faktory nezbytneí pro
vypracovaí níí nabíídky.
Zadavatel usporř aídaí prohlíídku míísta plneř níí v tomto termíínu :
20.06.2017 9:00 hod. - 17.00 hod.

Kostel sv. Antoníína Velikeí ho v Liberci

6. Termín plnění veřejné zakázky




Termíín zahaí jeníí plneř níí verř ejneí zakaí zky je podmííneř n zadaí níím zakaí zky.
Úzavrř eníí smlouvy na realizaci dííla: po ukončení tohoto výběrového řízení.
Termíín pro dokoncř eníí pracíí: srpen 2017 - 31. 12. 2017.

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka
ÚÚ cř astníík muů zř e analogicky dle ustanoveníí § 86 odst. 2 zaí kona splneř níí kvalifikacř níích
prř edpokladuů prokaí zat prř edlozř eníím cř estneí ho prohlaí sř eníí nebo jednotneí ho evropskeí ho
osveř dcř eníí analogicky dle § 87 zaí kona, z jehozř obsahu bude zrř ejmeí , zř e dodavatel
kvalifikacř níí prř edpoklady pozř adovaneí zadavatelem splnř uje. Vzor cř estneí ho prohlaí sř eníí je
prř íílohou cř . 2 zadaí vacíích podmíínek.
Prř edseda hodnotíícíí komise muů zř e pro uí cř ely zajisř teř níí rř aídneí ho pruů beř hu tohoto vyí beř roveí ho
rř ízí eníí pozř adovat prř edlozř eníí originaí lu nebo oveř rřeneí kopie prř ííslusř neí ho dokladu
prokazujíícíího splneř níí daneí ho kvalifikacř níího pozř adavku.
Prř ed uzavrř eníím smlouvy si zadavatel/hodnotíícíí komise od vybraneí ho dodavatele muů zř e
vyzř aídat prř edlozř eníí originaí luů nebo oveř rřenyí ch kopiíí dokladuů o vsř ech pozř adavcíích
zadavatele na kvalifikaci, pokud jizř nebyly v tomto rř íízeníí dodavatelem prř edlozř eny, a
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vybranyí dodavatel je povinen vesř kereí takoveí doklady zadavateli dolozř it.
7.1 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
ÚÚ cř astníík, kteryí podaí nabíídku do vyí beř roveí ho rř íízeníí, je povinen prokaí zat splneř níí
kvalifikace v rozsahu a zpuů sobem vymezenyí m v teí to cř aísti vyí zvy k podaí níí nabíídky (daí le
jen „vyí zva“).
Kvalifikaci splníí dodavatel, kteryí :
1)
prokaí zř e splneř níí zaí kladníí zpuů sobilosti analogicky podle §§ 74 a 75 zaí kona,
2)
prokaí zř e splneř níí profesníí zpuů sobilosti analogicky podle § 77 zaí kona.
7.2 Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona
Splneř níí kvalifikacř níích prř edpokladuů ke dni podaí níí nabíídky se prokazuje prř edlozř eníím
čestného prohlášení, z jehozř obsahu bude zrř ejmeí , zř e dodavatel kvalifikacř níí
prř edpoklady analogicky podle § 74 odst. 1 píísm. a) - e) zaí kona splnř uje (vzor viz příloha
č.1 teí to vyí zvy).
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi sveí ho síídla v posledníích 5 letech prř ed zahaí jeníím vyí beř roveí ho rř ízí eníí
pravomocneř odsouzen pro trestnyí cř in uvedenyí v prř ííloze cř . 3 zaí kona nebo obdobnyí
trestnyí cř in podle praí vníího rř aídu zemeř síídla dodavatele; k zahlazenyí m odsouzeníím
se neprř ihlíízříí,
aa) je-li dodavatelem praí vnickaí osoba, musíí podmíínku analogicky dle § 74 odst.
1 píísm. a) zaí kona splnř ovat tato praí vnickaí osoba a zaí rovenř kazř dyí cř len
statutaí rníího orgaí nu. Je-li cř lenem statutaí rníího orgaí nu dodavatele praí vnickaí
osoba, musíí podmíínku analogicky dle § 74 odst. 1 píísm. a) zaí kona splnř ovat:
i. tato praí vnickaí osoba,
ii. kazř dyí cř len statutaí rníího orgaí nu teí to praí vnickeí osoby a
iii. osoba zastupujíícíí tuto praí vnickou osobu v statutaí rníím orgaí nu
dodavatele,
ab) uí cř astníí-li se vyí beř roveí ho rř ízí eníí pobocř ka zaí vodu
i. zahranicř níí praí vnickeí osoby, musíí podmíínku analogicky dle § 74 odst.
1 píísm. a) zaí kona splnř ovat tato praí vnickaí osoba a vedoucíí pobocř ky
zaí vodu,
ii. cř eskeí praí vnickeí osoby, musíí podmíínku analogicky dle § 74 odst. 1
píísm. a) zaí kona splnř ovat osoby uvedeneí pod píísm. aa) teí to kapitoly a
vedoucíí pobocř ky zaí vodu
b) maí v ČČ eskeí republice nebo v zemi sveí ho síídla v evidenci daníí zachycen splatnyí
danř ovyí nedoplatek,
c) maí v ČČ eskeí republice nebo v zemi sveí ho síídla splatnyí nedoplatek na pojistneí m
nebo na penaí le na verř ejneí zdravotníí pojisř teř níí,
d) maí v ČČ eskeí republice nebo v zemi sveí ho síídla splatnyí nedoplatek na pojistneí m
nebo na penaí le na sociaí lníí zabezpecř eníí a prř ííspeř vku na staí tníí politiku
zameř stnanosti,
e) je v likvidaci, bylo proti neř mu vydaí no rozhodnutíí o uí padku, vuů cř i neř muzř byla
narř ízí ena nucenaí spraí va podle jineí ho praí vníího prř edpisu nebo v obdobneí situaci
podle praí vníího rř aídu zemeř síídla dodavatele.
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7.3 Profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona
ÚÚ cř astníík splnř uje profesníí zpuů sobilost:
analogicky dle § 77 odst. 1 zákona
 vyí pisem z obchodníího rejstrř ííku, nebo jineí obdobneí evidence, pokud jinyí praí vníí
prř edpis zaí pis do takoveí evidence vyzř aduje.
7.4 Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Vsř echny doklady k prokaí zaí níí kvalifikace je dodavatel v nabíídce opraí vneř n prř edlozř it v
prosteí kopii.
Doklady prokazujíícíí zaí kladníí zpuů sobilost analogicky dle § 74 zaí kona a profesníí
zpuů sobilost analogicky dle § 77 odst. 1 zaí kona musíí prokazovat splneř níí pozř adovaneí ho
kriteí ria zpuů sobilosti nejpozdeř ji v dobeř 3 meř síícuů prř ede dnem podaí níí nabíídky.
V prř íípadeř cizojazycř nyí ch dokumentuů prř ipojíí uí cř astníík k dokumentuů m prř eklad do cř eskeí ho
jazyka. Povinnost prř ipojit k dokladuů m prř eklad do cř eskeí ho jazyka se nevztahuje na
doklady ve slovenskeí m jazyce. Doklady o vzdeř laí níí, naprř. vysokosř kolskeí diplomy lze
prř edklaí dat rovneř zř v latinskeí m jazyce
V prř íípadeř , zř e byla kvalifikace zíískaí na v zahranicř íí, prokazuje se doklady vydanyí mi podle
praí vníího rř aídu zemeř , ve ktereí byla zíískaí na, a to v rozsahu pozř adovaneí m zadavatelem.
7.5 Společné prokazování kvalifikace
Maí -li byí t prř edmeř t verř ejneí zakaí zky plneř n neř kolika dodavateli spolecř neř a za tíímto uí cř elem
podaí vajíí spolecř nou nabíídku, je kazř dyí z dodavateluů povinen prokaí zat splneř níí zaí kladníí
zpuů sobilosti a profesníí zpuů sobilosti v plneí m rozsahu.
Zadavatel pozř aduje, aby pozř adovaneí vyí znamneí praí vníí sluzř by dle píísm. i) a ii) uvedeneí
vyí sře v raí mci technickeí kvalifikace prokaí zal pouze jeden z dodavateluů podaí vajíícíích
spolecř nou nabíídku.
Zadavatel pozř aduje, aby v prř íípadeř spolecř neí uí cř asti dodavateluů nesli vsř ichni takovíí
dodavateleí podaí vajíícíí spolecř nou nabíídku odpoveř dnost spolecř neř a nerozdíílneř
(pozř adavek na tzv. solidaí rníí odpoveř dnost).

8. Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení
ÚÚ cř astníík vyí beř roveí ho rř ízí eníí muů zř e prokaí zat, zř e i prř es nesplneř níí zaí kladníí zpuů sobilosti
analogicky dle § 74 zaí kona nebo naplneř níí duů vodu nezpuů sobilosti analogicky dle § 48 odst.
5 a 6 zaí kona obnovil svou zpuů sobilost k uí cř asti ve vyí beř roveí m rř íízeníí, pokud v pruů beř hu
vyí beř roveí ho rř íízeníí zadavateli dolozř íí, zř e prř ijal dostatecř naí naí pravnaí opatrř eníí. To neplatíí po
dobu, na kterou byl uí cř astníík vyí beř roveí ho rř ízí eníí pravomocneř odsouzen k zaí kazu plneř níí
verř ejnyí ch zakaí zek nebo uí cř asti v koncesníím rř íízeníí.
Nápravnými opatřeními mohou být zejména
a) uhrazeníí dluzř nyí ch cř aístek nebo nedoplatkuů ,
b) uí plnaí naí hrada uí jmy zpuů sobenaí spaí chaí níím trestneí ho cř inu nebo pochybeníím,
c) aktivníí spolupraí ce s orgaí ny provaí deř jíícíími vysř etrř ovaí níí, dozor, dohled nebo
prř ezkum, nebo
d) prř ijetíí technickyí ch, organizacř níích nebo personaí lníích preventivníích opatrř eníí proti
trestneí cř innosti nebo pochybeníím.
Zadavatel posoudíí, zda prř ijataí naí pravnaí opatrř eníí uí cř astnííka vyí beř roveí ho rř ízí eníí povazř uje za
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dostatecř naí k obnoveníí zpuů sobilosti dodavatele s ohledem na zaí vazř nost a konkreí tníí
okolnosti trestneí ho cř inu nebo jineí ho pochybeníí.
Pokud zadavatel dospeř je k zaí veř ru, zř e zpuů sobilost uí cř astnííka vyí beř roveí ho rř ízí eníí byla
obnovena, z vyí beř roveí ho rř ízí eníí jej nevyloucř íí nebo prř edchozíí vyloucř eníí uí cř astnííka
vyí beř roveí ho rř ízí eníí zrusř íí.

9. Poddodavatelé
Zadavatel neomezuje plneř níí prř edmeř tu verř ejneí zakaí zky prostrř ednictvíím plneř níí
poddodavateluů uí cř astnííka.
Pokud uí cř astníík prostrř ednictvíím poddodavatele zaí rovenř prokazuje neř kteryí
z kvalifikacř níích prř edpokladuů , musíí uí cř astníík v nabíídce prokaí zat splneř níí zaí kladníí
zpuů sobilosti analogicky dle § 74 zaí kona a profesníí zpuů sobilosti analogicky dle § 77 zaí kona
poddodavatelem cř estnyí m prohlaí sř eníím a píísemnyí zaí vazek k poskytnutíí plneř níí verř ejneí
zakaí zky s poddodavatelem analogicky dle § 83 píísm. d) zaí kona. Takovyí poddodavatel se
skutecř neř musíí na plneř níí prř edmeř tu zakaí zky podíílet, a to min. v rozsahu, v jakeí m
poddodavatel prokaí zal splneř níí kvalifikace.
Zhotovitel je opraí vneř n zmeř nit poddodavatele, pomocíí neř hozř prokaí zal cř aíst splneř níí
kvalifikace v raí mci verř ejneí zakaí zky jen z vaí zř nyí ch objektivníích duů voduů a s prř edchozíím
píísemnyí m souhlasem objednatele, prř icř emzř novyí poddodavatel musíí disponovat
kvalifikacíí ve stejneí m cř i veř tsř íím rozsahu, kteryí puů vodníí poddodavatel prokaí zal za
zhotovitele. Objednatel nesmíí souhlas se zmeř nou poddodavatele bez objektivníích duů voduů
odmíítnout, pokud mu budou prř ííslusř neí doklady prř edlozř eny spolu se zř aídostíí o souhlas.

10. Vysvětlení zadávací dokumentace
- Dodavatel je opraí vneř n po zadavateli pozř adovat píísemneř vysveř tleníí zadaí vacíí
dokumentace.
- Zadavatel muů zř e zadaí vacíí dokumentaci vysveř tlit bez prř edchozíí zř aídosti dodavatele.
- Zadavatel muů zř e podmíínky obsazř eneí v zadaí vacíí dokumentaci zmeř nit nebo doplnit
prř ed uplynutíím lhuů ty pro podaí níí nabíídek.
Kontaktní osobou je:
jmeí no
: R. D. Mgr. Radek Jurnecř ka, arcideř kan
e-mail
: arcidekanstvi.lbc.@seznam.cz
telefon
: +420 485 108 506

11. Hodnotící kritérium
Zaí kladníím hodnotíícíím kriteí riem pro zadaí níí verř ejneí zakaí zky je nejnižší nabídková cena.
Hodnocena bude celkovaí vyí sře nabíídkoveí ceny v Kcř bez DPH.
ÚÚ cř astníík doplníí celkovou nabíídkovou cenu v naí vrhu kupníí smlouvy. Hodnoceníí nabíídek
bude provedeno tak, zř e zadavatel serř adíí nabíídky podle vyí sře jejich nabíídkoveí ceny a to od
nejlevneř jsř íí po nejdrazř sříí nabíídku. Jako nejvhodneř jsř íí bude vybraí na nabíídka s nejnizř sříí
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 cř astníík stanovíí nabíídkovou cenu za celyí vymezenyí prř edmeř t verř ejneí zakaí zky v
souladu s touto Vyí zvou a vyí kazem (prř ííloha 3. teí to vyí zvy), a to cř aístkou v cř eskyí ch
korunaí ch. Čelkovaí nabíídkovaí cena bude uvedena v cř leneř níí bez DPH, samostatneř
vycř íísleneí DPH platneí ke dni podaí níí nabíídky a celkovaí nabíídkovaí cena vcř etneř DPH.
Nabíídkovaí cena musíí byí t zpracovaí na jako nejvyí sře prř íípustnaí , platnaí po celou dobu
realizace verř ejneí zakaí zky.
- Nabíídkovaí cena uvedenaí ve smlouveř bude zpracovaí na formou oceneř neí ho soupisu
pracíí viz. prř ííloha cř . 3 teí to vyí zvy.
- Oceneř níí jednotlivyí ch cř innostíí je trř eba proveí st pro uvedenyí rozsah pracíí s tíím, zř e
nabíídkovaí cena musíí byí t platnaí min. do doby dokoncř eníí stavby. ÚÚ cř astníík je povinen
ocenit vsř echny polozř ky soupisu pracíí. V soupisu pracíí s vyí kazem vyí meř r muů zř e
uí cř astníík doplnit pouze bunř ky cena jednotkovaí . V zř aídneí m prř íípadeř nesmíí zasahovat do
popisu polozř ky, meř rneí jednotky nebo mnozř stvíí. Daí le nesmíí upravovat vyí pocř ty a texty
zadaí vacíích 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 vesř kereí naí klady nezbytneí k rř aídneí mu, uí plneí mu a
kvalitníímu provedeníí prř edmeř tu zakaí zky vcř etneř vsř ech rizik a vlivuů beř hem provaí deř níí
dííla. Čena musíí zahrnovat prř edpoklaí danyí vyí voj cen ve stavebnictvíí vcř etneř
prř edpoklaí daneí ho vyí voje kurzuů cř eskeí koruny k zahranicř níím meř naí m.

13. Podmínky pro překročení nabídkové ceny
- Nabíídkovaí cena muů zř e byí t meř neř na pouze v souvislosti se zmeř nou DPH.
- Nabíídkovaí cena nesmíí byí t meř neř na v souvislosti s inflacíí cř eskeí meř ny, hodnotou kursu
cř eskeí meř ny vuů cř i zahranicř níím meř naí m cř i jinyí mi faktory s vlivem na meř novyí kurs,
stabilitou meř ny nebo cla.
- V prř íípadeř zmeř ny zaí vazku ze smlouvy se postupuje analogicky dle § 222 zaí kona
kromeř vyhrazenyí ch zmeř n zaí vazku analogicky dle § 100 zaí kona.
- Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

14. Platební podmínky
Platebníí podmíínky jsou podrobneř specifikovaí ny ve smlouveř .

15. Obchodní podmínky - návrh smlouvy
- ÚÚ cř astníík prř edlozř íí jako soucř aístíí nabíídky naí vrh smlouvy, jehozř zaí vaznyí text je prř íílohou
cř . 2 teí to vyí zvy. Prř íípadnaí ustanoveníí smlouvy doplneř naí a zapracovanaí uí cř astnííkem
nesmíí byí t v rozporu s tíímto naí vrhem „smlouvy“ a nesmíí vyloucř it cř i zř aídnyí m
zpuů sobem omezovat opraí vneř níí a podmíínky zadavatele v tomto naí vrhu „smlouvy“
uvedeneí .
- Naí vrh smlouvy o provedeníí stavby uí cř astníík doplní zejména o tyto údaje:
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vlastníí identifikaci uí cř astnííka (dodavatele)
cř ííslo uí cř tu dodavatele pro platby faktur
cenu za díílo
adresu pro dorucř ovaí níí
zaí stupce a kontaktníí osoba na straneř zhotovitele
- Naí vrh smlouvy musí být podepsán osobou opraí vneř nou jednat jmeí nem cř i za
uí cř astnííka, a to zpuů sobem uvedenyí m v prř ííslusř neí listineř prokazujíícíí zpuů sob jednaí níí.

16. Členění nabídky
ÚÚ cř astníík prř edlozř íí nabíídku v naí sledujíícíím cř leneř níí:
A. Vzor cř estneí ho prohlaí sřeníí ke splneř níí kvalifikace viz prř ííloha cř . 1
B. Oceneř nyí soupis pracíí, dodaí vek a sluzř eb - viz prř ílí oha cř . 3
Č. ČD/DVD s elektronickou podobou „smlouvy“ (ve formaí tu *.doc), oceneř neí ho
soupisu pracíí vcř etneř souhrnneí ho listu
D. Naí vrh „smlouvy“ – zaí vaznyí vzor viz prř ííloha cř . 2 - podepsanyí osobou opraí vneř nou
jednat za uí cř astnííka
E. Prř íílohy (nepovinneí ).

17. Pokyny pro zpracování nabídky
17.1 Označení nabídky
Nabídka bude prř edaí na 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 prř edaí ny
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 prř íípadeř rozporu se maí za rozhodujíícíí tisř teř neí originaí lníí vyhotoveníí nabíídky.
17.2 Požadavky na zpracování nabídky
Nabíídka bude zpracovaí na dle formaí lníích, technickyí ch a smluvníích pozř adavkuů
zadavatele uvedenyí ch v teí to Vyí zveř . Nabíídka i vesř kereí dalsř íí doklady pozř adovaneí
zadaí vacíími podmíínkami, musíí byí t prř edlozř eny v cř eskeí m jazyce. Analogicky dle § 45 odst.
3 zaí kona se doklad ve slovenskeí m jazyce a doklad o vzdeř laí níí v latinskeí m jazyce
prř edklaí dajíí bez prř ekladu. Jednotliveí listy nabíídky by nemeř ly obsahovat prř episy, sř krty cř i
jineí uí pravy a nabíídka musíí byí t zpracovaí na v cř eskeí m jazyce. ÚÚ cř astnííci podajíí kazř dou
svou nabíídku s jednotliveř ocř ííslovanyí mi listy zabezpecř enyí mi proti manipulaci.
17.3 Adresa dodávání písemností
Pozř aduje-li uí cř astníík, aby mu byly píísemnosti dodaí vaí ny na jinou adresu, nezř je síídlo
uvedeneí v opraí vneř níí k podnikaí níí nebo obchodníím rejstrř ííku, je povinen tuto adresu,
telefon, fax, kontaktníí osoby a dalsř íí identifikacř níí uí daje uveí st ve sveí nabíídce.
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18. Místo a lhůta pro podání nabídek
- Posř tou se nabíídka podaí vaí zadavateli osobneř nebo posř tou na adresu: RČ íímskokatolickaí
farnost – arcideř kanstvíí Liberec, Kostelníí 7, 460 01 Liberec.
- Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.07.2017 v 10:00 hod.
- Rozhodujíícíí pro dorucř eníí nabíídky je okamzř ik prř evzetíí nabíídky zadavatelem (nikoli
prř edaí níí k posř tovníímu dorucř eníí).

19. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
- Zadavatel si vyhrazuje praí vo:
 vysveř tlit a zmeř nit zadaí vacíí podmíínky za podmíínky prř imeř rřeneí ho prodlouzř eníí
lhuů ty pro podaí níí nabíídek,
 pozř adovat od uí cř astnííkuů objasneř níí nebo doplneř níí dokladuů , vzorkuů nebo modeluů
 oveř rřit si veř rohodnost poskytnutyí ch uí dajuů , dokladuů , vzorkuů nebo modeluů a muů zř e
si je opatrř ovat takeí saí m
- ÚÚ cř astníík bere na veř domíí, zř e smlouvy s hodnotou prř edmeř tu prř evysř ujíícíí 50.000,- Kcř
bez DPH vcř etneř dohod, na zaí kladeř kteryí ch se smlouvy meř níí, nahrazujíí nebo rusř íí,
zverř ejníí objednatel v registru smluv zrř íízeneí m jako informacř níí systeí m verř ejneí spraí vy
na zaí kladeř zaí kona cř . 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Pokud nebyla nabíídka zadavateli dorucř ena ve lhuů teř nebo zpuů sobem stanovenyí m ve
vyí zveř , nepovazř uje se analogicky dle § 28 odst. 2 zaí kona za podanou a v pruů beř hu
vyí beř roveí ho rř ízí eníí se k níí neprř ihlíízříí.
- Nabíídky se uí cř astnííkuů m nevracejíí, zuů staí vajíí u zadavatele jako soucř aíst dokumentace o
verř ejneí zakaí zce. Obsah nabíídek povazř uje zadavatel za duů veř rnyí. Zadavatel je opraí vneř n
zrusř it vyí beř roveí rř íízeníí azř do doby uzavrř eníí smlouvy.
- ÚÚ cř astníík je seznaí men s tíím, zř e uí cř astíí ve vyí beř roveí m rř íízeníí mu nevznikaí praí vo na
jakoukoli uí hradu vyí dajuů spojenyí ch s uí cř astíí ve vyí beř roveí m, se zpracovaí níím a podaí níím
nabíídky.
- Analogicky dle § 214 zaí kona uverř ejníí zadavatel na profilu zadavatele smlouvu
uzavrř enou na verř ejnou zakaí zku vcř etneř jejíích zmeř n a dodatkuů .
- V prř íípadeř , zř e Vyí zva a jejíí prř íílohy obsahujíí pozř adavky nebo odkazy na obchodníí naí zvy
a specifickaí oznacř eníí zbozř í,í materiaí luů cř i technickyí ch zarř íízeníí, umozř nřuje zadavatel pro
plneř níí verř ejneí zakaí zky pouzř itíí i jinyí ch, kvalitativneř a technicky obdobnyí ch rř esř eníí.
- Dodavatel muů zř e podat pouze jednu nabíídku. Dodavatel, kteryí podal nabíídku ve
vyí beř roveí m rř ízí eníí, nesmíí byí t soucř asneř poddodavatelem, jehozř prostrř ednictvíím jinyí
dodavatel v tomteí zř vyí beř roveí m rř íízeníí prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podaí vííce
nabíídek samostatneř nebo spolecř neř s dalsř íími dodavateli, nebo je poddodavatelem,
jehozř prostrř ednictvíím jinyí dodavatel v tomteí zř vyí beř roveí m rř ízí eníí prokazuje kvalifikaci,
zadavatel vsř echny nabíídky podaneí takovyí m dodavatelem vyrř adíí. Dodavatele, jehozř
nabíídka byla vyrř azena, zadavatel bezodkladneř vyloucř íí z uí cř asti ve vyí beř roveí m rř ízí eníí.
Vyloucř eníí uí cř astnííka vcř etneř duů vodu zadavatel bezodkladneř píísemneř oznaí míí
uí cř astnííkovi.
V Liberci dne 06.06.2017
……………………………………………
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R. D. Mgr. Radek Jurnecř ka
arcideř kan
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