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Obec Bartošovice v Orlických horách 

vyhlašuje 
 

VÝZVU K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY 
 

podle § 6, § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách,  
v platném znění (dále jen zákon) na veřejnou zakázku malého rozsahu.  
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách. 
   
„Rekonstrukce ohradní zdi hřbitova areál kostela Sv. Máří Magdalény Bartošovice v Orlických horách” 

 

1. Informace o zadavateli 
Název zadavatele: Obec Bartošovice v Orlických horách 

IČ zadavatele:  00274691 
Kontaktní adresa zadavatele:  517 61 Bartošovice v Orlických horách 35 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Kostas Kotanidis, starosta 
                       
Kontaktní osoba: Ing. Jan Tomek, tel. 777 244 236, e-mail : tomek@icvv.cz 
 

2. Informace o druhu a předmětu zakázky 
Předmětem zakázky je rekonstrukce kamenné ohradní zdi hřbitova, včetně jedné vstupní brány. 
 

Rozsah zakázky je určený projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Filipem Řepkou, 
Veverkova 3, 170 00 Praha 7, IČ: 18903282 v prosinci 2013. V rámci této dokumentace se jedná o 
části označené A-J.  
 

Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace je ke stažení zde:  
http://bit.ly/BartosoviceZed 
 
Uchazeči zašlou písemné potvrzení o stažení projektové dokumentace na adresu: tomek@icvv.cz. 
 

 
3. Délka a místo plnění zakázky 

Doba plnění 
Předpokládaný termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy, předpoklad 15. 7. 2016 
Předpokládaný termín dokončení (předání stavby): 31. 10. 2016 
 
Místo plnění 
Bartošovice v Orlických horách 
 

4. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek 
Nabídku může uchazeč doručit osobně v podatelně OÚ v pracovní dobu podatelny nebo 
doporučeně poštou na adresu zadavatele. 
 
Nabídka musí být doručena zadavateli do 30. 6. 2016 do 12:00 hodin.  
 

Uchazeč může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být 

předložena v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Rekonstrukce ohradní zdi kostela“ -  

„NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být dále uvedeno název, sídlo a IČ uchazeče.  

 

 

http://bit.ly/BartosoviceZed
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Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 Uchazeč předloží ve své nabídce podepsané prohlášení o splnění základních kvalifikačních 
předpokladů  

 Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu 
z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v kopii.  

 Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o 
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění 
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence 

 Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu 
stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, kde bude prokázáno, že 
uchazeč překládající nabídku provedl alespoň 1 stavební úpravu pozemní stavby kamenné 
opěrné zdi ve finančním objemu 800 tis. Kč/stavbu bez DPH. V seznamu bude uveden 
kontakt na objednatele (investora) výše uvedených staveb a rozsah plnění díla. 
 

Uchazeč prokazuje v nabídce splnění kvalifikačních předpokladů pouze předložením prohlášení. 
Vzor tohoto prohlášení obdrží uchazeči na vyžádání. 
Kompletní doklady k prokázání kvalifikace předkládá jen uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako 
nejvhodnější. Vítězný uchazeč před podpisem smlouvy doloží originály či ověřené kopie dokladů 
prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů. 

 
6. Obchodní podmínky – návrh smlouvy 

Uchazeč je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jeho 
jménem. Uchazečem předložený návrh smlouvy musí obsahovat harmonogram a respektovat 
veškerá ustanovení obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí této výzvy. 
Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná včetně DPH a musí obsahovat veškeré 
náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla, včetně dopravy do místa plnění. 
Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr. Uchazeč 
zodpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen zahrnout do ceny díla i veškeré 
činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění. 
Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle soupisu prací.  Jednotkové 
ceny u položek rozpočtu musí být platné až do doby celkového dokončení a předání díla. 
 

7. Údaje o hodnotících kritériích 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
 

8. Požadovaný obsah nabídky 
Nabídka musí obsahovat: 

I. Identifikace uchazeče (obchodní firma/název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, 
elektronická adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby) dle vzoru 
v příloze č.1. 

II. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele 
s požadavky uvedenými v bodě 6. 

III. Prokázání kvalifikačních předpokladů dle požadavků v bodě 5. 
IV. Nabídková cena za celý předmět zakázky uvedená v ceně včetně DPH v měně CZK.  
V. Elektronická verze nabídky na CD/DVD 
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Další požadavky na zpracování nabídky: 

 nabídka bude předložena v českém jazyce 

 nabídka musí být svázána do jednoho samostatného nerozebíratelného svazku 

 uchazeč předloží nabídku 1x v listinné písemné podobě a 1 x v elektronické podobě např. v 
PDF na CD/DVD 

 veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být podepsány 
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče 

 variantní řešení nabídky nejsou přípustná   

 zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má 
v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého 
subdodavatele.  

 místo stavby je veřejně přístupné 
 

9. Práva zadavatele 

 zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy 

 zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení této výzvy k podání nabídky 

 zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy 

 zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím 
doručením 

 předložené nabídky zadavatel nevrací 
 

 
V Bartošovicích v Orlických horách dne 14. 6. 2016 
 

 

             Kostas Kotanidis, starosta obce 

  

 

Zadávací dokumentaci tvoří tyto dokumenty:        

Příloha č. 1 – Obsah nabídky  
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky  
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů  
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo  
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace a soupis prací  


