Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV.
Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032
Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce

Výzva k podání nabídky
Zadávací řízení je organizováno formou výzvy více zájemcům v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dále v souladu s
Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 19. kola Programu rozvoje
venkova ČR, opatření IV.2.1, kap. 13 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace. Nejedná se o zadávací
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Název veřejné zakázky

Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro naučnou turistickou
stezku

Identifikační údaje zadavatele

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
IČO:26098296

Sídlo/místo podnikání/bydliště

Družstevní 596, 382 32 Velešín

zadavatele

Provozní kancelář Netřebice 131, 382 32 Velešín

Osoba oprávněná jednat za

Ing. Eva Tarabová, ředitelka

zadavatele
Kontakt

tel.: 608 353 400, e-mail: tarabova@maspomalsi.cz
IDDS: ry3wch

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

Vymezení předmětu zadávané zakázky
Předmětem plnění zadávané zakázky je Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro naučnou turistickou
stezku. Zakázka je technicky definována zpracovanou technickou zprávou, výkresem a soupisem prací a
dodávek. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém
rozsahu zadání. Projektová dokumentace díla, specifikující předmět zadávané zakázky, je k dispozici u
zadavatele a bude poskytnuta uchazečům o výběrové řízení.

Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky 1.660.000,- Kč vč. DPH byla stanovena na základě kontrolního rozpočtu.

Klasifikace předmětu zakázky
Název
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování
a restaurace

CPV
45212000-6

Doba a místo plnění
Předpokládaný termín zahájení stavby:
17. března 2014
Předpokládaný termín dokončení stavby:
30. října 2014
Místo plnění: k. ú. Pořešín, parcelní číslo 1458/42

Lhůta pro podání nabídek, způsob podání, místo a doba otevírání obálek
Lhůta pro podání nabídek – začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek.
Uchazeč musí doručit nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, to je do 12. 3. 2014 do
14:00 hod.
Nabídky lze doručit osobně nebo poštou na adresu provozní kanceláře zadavatele:
Netřebice 131
382 32 Velešín
Otevírání obálek bude zahájeno 14. 3. 2014 v 14:30 hod v kanceláři MAS Pomalší
Nabídky jsou uchazeči povinni podat písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky
„Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro naučnou turistickou stezku - Neotvírat!“, dále zde
musí být uvedeno jméno a adresa uchazeče, obálka bude v místě přelepu označená podpisem
uchazeče.
Rozhodující pro okamžik převzetí nabídky je prezenční razítko kanceláře zadavatele, včasnost
doručení je rizikem uchazeče.
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však
může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.

Prohlídka místa plnění
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Prohlídka místa plnění bude dodavatelům umožněna individuálně po předchozí telefonické dohodě
s panem Radkem Kocandou, tel. 720 342 950, nejp. však 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:
Základní kvalifikační předpoklady – doložit formou čestného prohlášení osoby (osob) oprávněné
(oprávněných) jednat jménem či za dodavatele,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) který není v likvidaci
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad
na tyto osoby
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu
Profesní kvalifikační předpoklady – prostá kopie:
výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být
ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90-ti dnů)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
pro provádění staveb
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Technické kvalifikační předpoklady – prostá kopie
seznam alespoň tří obdobných staveb za posledních pět let s uvedením kontaktních telefonů
(reference)

Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Další podmínky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, ve dvou obsahově totožných vyhotoveních, obě vyhotovení
nabídek budou s platností originálu.
Požadavky na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje.
Požadavky na variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a soutěž zrušit bez jakýchkoliv závazků
k uchazečům a bez povinnosti sdělit jim důvody tohoto postupu.
Úhrada zadávací dokumentace
Zadavatel nepožaduje úhradu za poskytnutí zadávací dokumentace.
Další podmínky
Veřejné komunikace budou využívány v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou užíváním
škody, odpovídá za ně zhotovitel. Totéž platí i u ostatního majetku a nemovitostí dotčených
vlastníků
Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám příp. organizacím, odpovídá zhotovitel

Přílohy
Zadávací dokumentace
CD s elektronickou verzí technického řešení a soupis prací (výkaz výměr)
V Netřebicích dne 3. 3. 2014
Ing. Eva Tarabová
Ředitelka
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PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV.
Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032
Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce

Zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky

Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro naučnou turistickou
stezku

Identifikační údaje zadavatele

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
IČO:26098296

Sídlo/místo podnikání/bydliště

Družstevní 596, 382 32 Velešín

zadavatele

Provozní kancelář Netřebice 131, 382 32 Velešín

Osoba oprávněná jednat za

Ing. Eva Tarabová, ředitelka

zadavatele
Kontakt

tel.: 608 353 400, e-mail: tarabova@maspomalsi.cz
IDDS: ry3wch
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1. Základní identifikační údaje zadavatele
Statutární zástupce: Ing. Eva Tarabová, ředitelka
Sídlo zadavatele: Družstevní 596, 382 32 Velešín
Provozní kancelář: Netřebice 131, 382 32 Velešín
IČ: 260 98 296
DIČ: zadavatel není plátcem DPH
IDDS: ry3wch
č.ú.: 7000018915/8040
tel.: 380 743 381
mobil: 608 353 400
e-mail: tarabova@maspomalsi.cz

2. Vymezení předmětu zadávané zakázky
Předmětem plnění zadávané zakázky je Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro naučnou turistickou
stezku. Zakázka je technicky definována zpracovanou technickou zprávou, výkresem a soupisem prací a
dodávek (Výkaz výměr). Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla
v celém rozsahu zadání. Projektová dokumentace díla, specifikující předmět zadávané zakázky, je k dispozici
u zadavatele a bude poskytnuta uchazečům o výběrové řízení.
Předpokládaná hodnota zakázky 1.660.000,- Kč vč. DPH byla stanovena na základě kontrolního rozpočtu.

2.1 Klasifikace předmětu zakázky
Název
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování
a restaurace

CPV
45212000-6

2.2 Předpokládané termíny realizace díla a místo plnění
Předpokládaný termín zahájení stavby:
17. března 2014
Předpokládaný termín dokončení stavby:
30. října 2014
Místo plnění: k. ú. Pořešín, parcelní číslo 1458/42

3. Obsah a forma nabídky
3.1 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky
Uchazeč musí předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami
zadávacího řízení a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové
podklady a další listiny doložené v nabídce musí být odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části
nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, ve dvou obsahově totožných vyhotoveních, obě vyhotovení
nabídek budou s platností originálu.
Jako celek musí být nabídka řádně uzavřena event. jiným způsobem zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými listy nabídky. Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému
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rozlepení. Obálka musí být označena názvem zakázky „Přístavba budovy zázemí hradu Pořešín pro
naučnou turistickou stezku - Neotvírat!“ a dále zde musí být uvedeno jméno a adresa uchazeče, obálka
bude v místě přelepu označená podpisem uchazeče.
Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce. V nabídce nesmí být opravy a
přepisy.

3.2 Členění nabídky
Pro snadnou orientaci při posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla
zpracována v následujícím členění.
 Krycí list (příloha č. 1)
 Základní kvalifikační předpoklady – viz čl. 4.1 (příloha č. 2)
 Profesní kvalifikační předpoklady – viz čl. 4.2
 Technické kvalifikační předpoklady – viz čl. 4.3
 Návrh smlouvy o dílo
 Položkový soupis prací a dodávek – (příloha č. 3)
 Další doklady nad rámec vymezený v zadávací dokumentaci

4. Kvalifikační předpoklady dodavatele
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu:

4.1 Základní kvalifikační předpoklady – doložit formou čestného prohlášení osoby (osob) oprávněné
(oprávněných) jednat jménem či za dodavatele,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) který není v likvidaci
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad
na tyto osoby
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady – prostá kopie:
výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis nesmí být
ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90ti dnů)
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
pro provádění staveb

4.3 Technické kvalifikační předpoklady – prostá kopie
seznam alespoň tří obdobných staveb za posledních pět let s uvedením kontaktních telefonů
(reference)

5. Návrh smlouvy o dílo a platební podmínky
5.1 Návrh smlouvy o dílo
Návrh smlouvy o dílo předloží uchazeč v nabídce. Zadavatel, resp. objednatel, má právo odstoupit od
smlouvy v případě, že vybraný uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Návrh smlouvy o dílo musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

5.2 Platební podmínky zadavatele
Objednatel uhradí dílo ve třech dílčích fakturách – 1. faktura po dokončení hrubé stavby, 2. faktura po
zastřešení stavby a osazení technických otvorů a 3. faktura po kompletním dokončení a převzetí díla, resp.
po odstranění vad a nedodělků.
Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů.

6. Posouzení a hodnocení nabídek
Zadavatel posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění požadavků uvedených v zadávacích podmínkách.
Nabídky, které požadavky zadavatele nesplňují, budou vyřazeny.
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Pořadí nabídek bude stanoveno dle výše nabídkové ceny vč. DPH. Výši nabídkové ceny posoudí zadavatel
též ve vztahu k předmětu zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu
k předmětu zakázky, může si zadavatel vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které
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jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Zadavatel může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké
nabídkové ceny přizvat uchazeče na jednání za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění.

7. Práva zadavatele
Zrušení výběrového řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a soutěž zrušit bez jakýchkoliv závazků
k uchazečům a bez povinnosti sdělit jim důvody tohoto postupu.

8. Přílohy
Příloha č. 1 Krycí list
Příloha č. 2 Základní kvalifikační předpoklady
Příloha č. 3 Položkový soupis prací a dodávek (na přiloženém CD)
Příloha č. 4 Technická dokumentace stavby (na přiloženém CD)
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Příloha č. 1 (neměnný vzor)

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název společnosti, právní forma

Adresa

Korespondenční adresa (je-li odlišná)
Zápis v obchodním rejstříku
IČ
DIČ
Telefon
Fax
E-mail
www stránky
bankovní spojení – číslo účtu
Jméno a funkce statutárního zástupce

Cena v Kč
bez DPH

DPH v Kč

Cena v Kč s DPH

Nabídková cena
Uchazeč podpisem na tomto krycím listě současně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se
zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná,
a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji.
Jméno a podpis uchazeče

Datum a razítko
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Příloha č. 2 (neměnný vzor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – splnění základních kvalifikačních předpokladů
Prohlašuji tímto čestně, že jsem uchazeč:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) který není v likvidaci
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné
způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad
na tyto osoby
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu

V……………………………………..…………dne…………………………..

…..………………………….……………………………………………………..
podpis uchazeče/osoby oprávněné jednat za uchazeče
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Příloha č. 3 (neměnný vzor)

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Jako samostatný dokument „příloha 3_Hrad Pořešín - dostavba zázemí - soupis prací“ součástí CD
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