Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
„Kostel sv. Bartoloměje v Chvalkovicích u Bučovic“
realizované v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013
pod reg. č. 011/012/3220b/564/000063
___________________________________________________________________________
1. Vymezení druhu a předmětu zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je oprava kostela sv. Bartoloměje ve
Chvalkovicích u Bučovic, na parc. st. 43, katastrální území Chvalkovice, v souladu s kódem
způsobilého výdaje 001 (stavební výdaje na obnovu a zhodnocení památkových budov, kulturních
objektů a prvků, sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu).
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky a zadávacích podmínkách jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Prohlídka místa realizace se uskuteční dne 10. 7. 2012 se srazem účastníků v 9.00 hod. před kostelem
sv. Bartoloměje ve Chvalkovicích, okres Vyškov.
Veřejná zakázka je jako zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách v platném znění. Při zadávání této veřejné zakázky postupuje zadavatel podle
Pravidel Programu rozvoje ČR 2007 – 2013.
2. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace
Případným dalším dodavatelům zašle či předá zadavatel zadávací dokumentaci na základě doručené
písemné (i elektronické) žádosti dodavatele, která musí být zadavateli doručena nejpozději 2 dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

3. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ/DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Římskokatolická farnost Chvalkovice u Bučovic
Chvalkovice 58, 683 41 Bohdalice
církevní organizace
61729922/Ing. Jiří Pospíšil
517 371 400, 603 219 663
pospisil@ps-pm.cz

4. Lhůta a místo podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 7. 2012 v 15.00 hod.
Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením,
označena bude názvem zakázky „Kostel sv. Bartoloměje v Chvalkovicích u Bučovic“ a slovem
„NEOTVÍRAT“. Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Na obálce
musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty
pro podání nabídek.
Poštou se nabídka podává na adresu Pospíšil&Švejnoha, spol. s r. o. Rousínov, Zahradní 1141/2a, 683
01 Rousínov. Na této adrese je též možné nabídku podat osobně, v pracovních dnech 8:00 – 15:00
hod. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).
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5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Předpokladem hodnocení nabídek je splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů - předložení čestného prohlášení podepsaného
oprávněnou osobou
b) profesních kvalifikačních předpokladů - předložení kopie dokladu o oprávnění k podnikání –
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán nebo výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán a dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných
dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního
dodavatele, licence apod.), výpisy z rejstříků a seznamů nesmí být k poslednímu dni, ke
kterému má být prokázáno splnění kvalifikace starší 90 dnů,
c) technických kvalifikačních předpokladů – předložení seznamu realizovaných zakázek
obdobného charakteru. Předpoklad splní uchazeč, který realizoval v posledních pěti letech
alespoň tři zakázky stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět této zakázky
v rozsahu poloviny předpokládané hodnoty této zakázky. Seznam bude obsahovat název
zakázky, označení zadavatele, rok realizace zakázky, hodnotu zakázky v Kč bez DPH a kontakt
na osobu, která je schopná tuto skutečnost potvrdit (jméno, příjmení, telefon, e-mail) a bude
podepsán oprávněnou osobou.
6. Závěrečné informace
a) Zájemce může podat pouze jednu nabídku, varianty se nepřipouští.
b) 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.
c) Náklady účastníků soutěže spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
d) Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
e) Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a
bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení.
f)

Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě
stanovené těmito zadávacími podmínkami, bude to mít za následek vyloučení nabídky
z dalšího hodnocení.

g) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu kdykoliv až do
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
h) Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel bude osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole.
i)

Uchazeč má právo požadovat od zadavatele dodatečné informace o zakázce nejpozději však
2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

j)

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

Ve Chvalkovicích dne 28. 6. 2012
…………………………………………………..…
ICLic. Mgr. Miroslav Slavíček, v. r.
administrátor exc.
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