Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace
MAS Český Západ – Místní partnerství
Nám. 1. Máje 62, 349 58 Černošín
IČ: 26659981

Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace
1. Název zakázky

PAM 23 - Zpracování studie obnovy (Projekt záchrany ohradní zdi
kolem kostela) pro objekt: Areál kostela ve Vysokém Sedlišti
2. Zadavatel
Název / Jméno:
Sídlo:
IČ:
DIČ:

Český Západ – Místní partnerství, o.s.
Nám. 1. Máje 62, Černošín, 349 01 pošta Stříbro
26659981
CZ26659981

Kontaktní adresa:
Kontaktní osoba:

Olbramov 5, 349 01 pošta Stříbro
Jan Florian, koordinátor programu LEADER
tel.: 77 44 99 36, e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz

Název projektu:
Reg. číslo projektu:

Podejme si ruce s kulturním dědictvím
08/005/4210a/232/000004

3. Výzva
3.1.

Druh a předmět zadávané zakázky

Název zakázky:

viz bod 1

Typ zakázky:

služba

Předmět zakázky:

Obsahem zakázky je: Projekt záchrany ohradní zdi kolem kostela (dále jen „studie
obnovy“1) jako podklad pro další obnovu objektu Areál kostela ve Vysokém Sedlišti.
Pokud je pro následnou činnost nutné povolení stavebního úřadu nebo orgánu
památkové péče, pak studie obnovy musí splňovat veškeré náležitosti a zákonné
požadavky pro získání tohoto povolení. Bližší specifikace obsahu zakázky je uvedena
v kapitole 4.1.

Termín dokončení díla:
3.2.

24. 9. 2010

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je součástí bodu 4 a následujících.

1

Pojem „Studie obnovy“ je definován Programem rozvoje venkova (PRV), tímto pojmem se nerozumí studie ve významu stavební technické
dokumentace.
Spolufinancováno Evropskou unií.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.
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3.3.

Předkládání nabídek

Nabídky ke zhotovení výše uvedené zakázky musí být doručeny v písemné formě do dále uvedeného data a
hodiny na níže specifikovanou adresu.
Lhůta (datum a hodina pro předložení nabídek):
Místo (adresa pro doručení nabídek):

3.4.

30. 7. 2010

Český Západ – Místní partnerství, o.s.
Olbramov 5
349 01 pošta Stříbro

Hodnotící kritéria

Hodnotícími kritérii při výběru dodavatele je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
3.5.

Požadavky na kvalifikační předpoklady dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady (dokládá se formou čestného prohlášení – viz vzor v příloze):
- Dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání.
- Na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro
nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů.
- Dodavatel není v likvidaci.
Profesní kvalifikační předpoklady:
- Oprávnění k podnikání v oblasti předmětu zakázky – dodavatel doloží běžnou kopií oprávnění
k podnikání (např. živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku apod.)
- Odborná způsobilost v oblasti zpracovávání dokumentace, která je předmětem zakázky – dodavatel
doloží běžnou kopií dokladu o odborné způsobilosti (např. dokladu o odborném vzdělání či
způsobilosti, autorizaci apod.)
Další kvalifikační předpoklady:
- Dodavatel doloží soupis min. 3 realizovaných obdobných zakázek (tj. zpracování studií obnovy
v oblasti kulturního dědictví2) v období 2007-2010.
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Tj. památkově chráněných objektů a dalších historických objektů obdobného charakteru nebo významu. Za relevantní nejsou požadovány
zakázky v oblasti zpracování studií obnovy nebo jiných technických dokumentací vztahující se k objektům soudobé architektury.
Spolufinancováno Evropskou unií.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.
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4. Zadávací dokumentace
4.1.

Vymezení předmětu zakázky

Bližší specifikace:

Obsahem zakázky je zpracovat Projekt záchrany ohradní zdi kolem kostela (dále jen
„studie obnovy“3) jako podklad pro obnovu objektu: Areál kostela ve Vysokém Sedlišti.
Pokud je pro následnou činnost nutné povolení stavebního úřadu nebo orgánu
památkové péče, pak studie obnovy musí splňovat veškeré náležitosti a zákonné
požadavky pro získání tohoto povolení.
Po dobu zpracování zakázky bude dodavateli k dispozici pracovník zadavatele pro
poskytování metodické pomoci a konzultace a dále zástupce vlastníka či uživatele
daného objektu, který umožní dodavateli přístup.
Dodavatel předá dílo na CD/DVD v digitální podobě a dále v 5 výtiscích.
Výše uvedené výstupy budou odpovídajícím způsobem označeny názvem projektu,
zakázky, zadavatele, dodavatele a bude zde uvedena informace o spolufinancování
projektu EU dle příslušných Pravidel.
Strukturovaný návrh postupu zpracování zakázky rozčleněný do bodů s uvedením
obsahu a časového rozvržení jednotlivých kroků přiloží uchazeč k nabídce.

4.2.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky: Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem Smlouvu o dílo.
Výši nabídkové ceny nelze překročit.
Platební podmínky:

Po předání díla vystaví dodavatel fakturu na celou smluvní cenu.
Uchazeč navrhne výši smluvní pokuty za každý den prodlení při dodání zakázky proti
stanovenému termínu.

Fakturační podmínky: Faktura bude vystavena se splatností 1 měsíc od data vystavení.
Text faktury bude obsahovat název zakázky dle bodu 1.
Přílohou faktury bude rozpis provedených prací v členění na hodiny provedené práce a
rozpisem dalších souvisejících nákladů.
Další podmínky:

4.3.

Dodavatel, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně
subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodá
nabídku v tomto zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů
v tomto zadávacím řízení.

Technické podmínky

Technické podmínky: Veškerá předávaná dokumentace musí být zpracována v českém jazyce. Elektronická
podoba předávaných dat musí umožňovat zpracování na běžném PC s operačním
systémem MS Windows a kancelářským balíkem MS Office.
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Pojem „Studie obnovy“ je definován Programem rozvoje venkova (PRV), tímto pojmem se nerozumí studie ve významu stavební technické
dokumentace.
Spolufinancováno Evropskou unií.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.
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4.4.

Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena musí být zpracována v celých Kč
v členění bez DPH, DPH samostatně, cena vč. DPH.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
- Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce.
- Nabídka bude zpracována ve dvou originálech (2 paré), každý z nich bude
sešit či svázán zvlášť.
- Jednotlivé listy nabídky budou seřazeny v následujícím pořadí:
o krycí list (viz závazný vzor v příloze),
o čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz
závazný vzor v příloze),
o kopie oprávnění k podnikání,
o kopie dokladu/ů o odborné způsobilosti,
o soupis obdobných zakázek realizovaných v letech 2007-2010,
o návrh postupu zpracování zakázky,
o další související dokumenty.
- Nabídka i čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat za
uchazeče.
4.5.

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Způsob hodnocení nabídek: Po obdržení nabídek provede zadavatel otevírání obálek, které je neveřejné.
Nabídky, které nesplní požadavky stanovené touto výzvou a zadávací dokumentací budou z dalšího
hodnocení vyloučeny. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne hodnotící komise stanovená zadavatelem do
dvou týdnů od ukončení příjmu nabídek.
Hodnotícími kritérii při výběru dodavatele je ekonomická výhodnost nabídky.
Kritérium

Váha

Nabídková cena

80 bodů

Návrh postupu zpracování zakázky

20 bodů

Způsob hodnocení
cena nejvýhodnější nabídky vč. DPH v Kč
80 x --------------------------------------------------------cena hodnocené nabídky vč. DPH v Kč
Při hodnocení lze využít celé bodové škály 0-20 při
respektování orientačního rozčlenění:
0 bodů postup je zcela nevyhovující, nevhodný
5 bodů postup odpovídá jen v základních rysech
10 bodů postup je odpovídající
15 bodů postup je velmi dobrý
20 bodů postup je nad rámec požadavků

Spolufinancováno Evropskou unií.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.
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5. Další informace a jiné požadavky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo toto zadávací řízení bez udání důvodu zrušit.
6. Přílohy
- Krycí list nabídky – závazný vzor
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – závazný vzor

V Olbramově dne 19. 7. 2010
Zpracoval: Jan Florian
………………………………..
podpis a razítko

Spolufinancováno Evropskou unií.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

