
Výzva k podání nabídek 

podle směrnice pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu“ 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu  

na stavební práce 

 
 
Název akce:  
 

Vstupní brána na hřbitov a rotundy – část II (statické zajištění, oprava omítek) 

 
Zadavatel: 

Město Velké Pavlovice 
zastoupené  Jiřím Otřelem– starostou města  
se sídlem: Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice   
IČO: 00283703, DIČ CZ00283703 
Bankovní spojení: Komerční Banka, č. účtu 2425-651/0100 
tel. 519 365 340  fax 519 428 143 
email: podatelna@velke-pavlovice.cz  

 
v y z ý v á 

 
zájemce k předložení nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. 
 
Obsah podmínek výzvy: 
 
1. Vymezení plnění zakázky: 
 
Na vstupní bráně bude odstraněna poslední degradující omítková vrstva (především 
z architektonických prvků), dále u starších omítkových vrstev bude míra odstranění vycházet ze 
stratigrafického průzkumu a zajištění stavu omítek. U kaplí bude vycházeno také ze 
stratigrafického průzkumu, omítky budou odstraňovány lokálně, nikoliv plošně. Dále bude 
provedeno doplnění profilací architektonických prvků brány v tradičním štukatérském 
provedení, za použití tradičních materiálů a technologií. Budou rehabilitovány původní profilace 
dle stavu zjištěného průzkumem. 
Nová omítka bude vápenná, ručně natažená, utažená kovovým hladítkem, nebude utahována latí.  
Stabilizace vstupní brány bude řešena ve směru od hřbitova dvěma opěrnými železobetonovými 
sloupy umístěnými u zděných pilířů.– viz. PD.  Statické zajištění kaplí bude provedeno rovněž dle 
PD. 
Dodavatel je povinen se účastnit pravidelných kontrolních dnů. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 400.000,-Kč bez DPH  
 
 
2. Místo a doba plnění zakázky: 
Místem plnění zakázky je hřbitov ve Velkých Pavlovicích, parc.č.5 v k.ú. Velké Pavlovice. 
Zadavatel požaduje ukončit činnost do 30.9.2018. 
 
3. Nabídková cena: 



 

Nabídková cena celkem bude zpracována jako cena pevná a bude uvedena bez DPH. 
Celková cena v nabídce je považována za konečnou. 

4. Základní způsobilost 

Čestné prohlášení dle vzoru v příloze, případně čestné prohlášení stejného obsahu podepsané 
osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  

5. Požadavky na prokázání profesní způsobilosti účastníka 

1. Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, je-li v něm 
účastník zapsán, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, či 
výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; 
ne starší než tři měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky ne starší tří měsíců, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění 
vyžadují, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou tj. doklad 
prokazující živnostenské oprávnění v oboru: 

   provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

3. Mít odbornou způsobilost nebo zaměstnávat odborně způsobilou osobu, jejímž 
prostřednictvím účastník odbornou způsobilost zabezpečuje.  

 
6. Požadavky na technickou kvalifikaci: 
 
1. Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením 

zadávacího řízení. 

 Minimální úroveň štukatérské práce: 

 Alespoň tři stavby s obdobným předmětem plnění na nemovité kulturní památce zapsaném ve 

Státním seznamu nemovitých kulturních památek jako je předmět veřejné zakázky, o finančním 

objemu každé z nich větším než 200.000,-Kč bez DPH, dokončených v průběhu posledních pěti let 

před zahájením zadávacího řízení. Pokud účastník prováděl stavbu s pomocí poddodavatelů nebo 

ve sdružení nebo jako poddodavatel, minimální finanční objem účastníkem prováděných prací musí 

být alespoň 200.000,- Kč bez DPH.  Stavby realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze 

sčítat. 

 Minimální úroveň  prací týkající se statického zajištění: 

 Alespoň tři stavby s obdobným předmětem plnění jako je předmět veřejné zakázky, o finančním 

objemu každé z nich větším než 200.000,-Kč bez DPH, dokončených v průběhu posledních pěti let 

před zahájením zadávacího řízení. Pokud účastník prováděl stavbu s pomocí poddodavatelů nebo 

ve sdružení nebo jako poddodavatel, minimální finanční objem účastníkem prováděných prací musí 

být alespoň 200.000,- Kč bez DPH.  Stavby realizované v rámci několika smluvních vztahů nelze 

sčítat. 

 

 

 

 

Způsob prokázání kvalifikace:  



Předložením seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let.  Seznam 
musí obsahovat vedle názvu staveb minimálně měsíc a rok dokončení stavby, informaci o tom, zda 
se jedná o stavbu obdobnou a informaci o ceně a o finančním objemu účastníkem prováděných 
prací a dále kontaktní údaje na osobu objednatele stavby, která je sto zadavateli sdělit, zda 
uvedená stavba byla řádně poskytnuta a dokončena. Seznam musí být podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  

 
 

Z citovaných dokladů musí být patrné, že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace nastaly 
ve lhůtě pro podání nabídek. 

 

Prokazování kvalifikace 

Shora citované doklady lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky 
zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením, výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů, či certifikátem systému certifikovaných dodavatelů nebo uvedením odkazu na 
odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném 
systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový 
odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované 
informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 

Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob (poddodavatelem). 
Poddodavatel tak prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení - může pro 
čestné prohlášení použít formulář v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, dále doklady 
prokazující splnění chybějící části kvalifikace (tj. profesní a technická) prostřednictvím 
poddodavatele a písemný závazek k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky, který 
musí být jasný a určitý. 

Hodlá-li více dodavatelů plnit předmět veřejné zakázky společně, bude podána společná 
nabídka. Při podání společné nabídky je každý z dodavatelů povinen prokázat základní 
způsobilost a dále předložit výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán. Další 
kvalifikace prokazují dodavatelé společně. Účastníci dále předloží smlouvu, z níž vyplyne, že 
účastníci jsou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně. 

Účastníci předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou dokladů ve formě čestných prohlášení, které 
budou v originále, nebo v ověřené kopii. 
 
7. Požadavky na obsah nabídky (dodavatel v nabídce uvede): 
 

7.1 Identifikační údaje účastníka (Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení; sídlo nebo 
místo podnikání; identifikační číslo). V případě podání společné nabídky (společnost dle 
§2716 a násl. občanského zákoníku): Označení společnosti; identifikační údaje členů 
společnosti, způsob jednání za společnost) 

7.2 Nabídkovou cenu dle bodu č. 3 této výzvy 
7.3 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka 
7.4 Doklady prokazující kvalifikaci a způsobilost 
7.5 Výkaz výměr 
 

Nabídka bude předložena svázána, v jednom vyhotovení (originál) v písemné formě a v českém 
jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 
 
 
 
 
 
 



8. Doručování nabídek: 
 

8.1 Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy 
a končí dne 27.2.2018 ve 12.30hod. 

8.2 Zadavatel nabízí zájemcům informační prohlídku místa plnění po předchozí 
telefonické domluvě. (Místostarosta města Petr Hasil, tel.777736410.) 

8.3 Nabídku lze doručit poštou na adresu zadavatele nebo osobně na podatelnu MěÚ 
Velké Pavlovice v úřední hodiny. 

8.4 Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce označené názvem akce a 
„NEOTVÍRAT“ a opatřena na uzavření obálky razítkem, případně podpisem 
uchazeče. 

8.5 Rozhodným okamžikem pro podání nabídky je převzetí nabídky zadavatelem. 
Zadavatel nezodpovídá za zpoždění dodání nabídky způsobené poštou či 
pověřenou osobou. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty uvedené 
v bodě 8.1 této výzvy nebudou do jednání zařazeny. 

 
9. Způsob hodnocení nabídek: 
 

Vyhodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná Radou města. 
Kritéria hodnocení: 
Cena váha 85 %  
Doba plnění váha 15% 
 
10. Další podmínky výzvy: 
 
10.1. Zadavatel si vyhrazuje právo 
       a)  Odmítnout všechny předložené nabídky bez úhrady vynaložených nákladů 
       b)  Podmínky výzvy upravit 
       c)  Výzvu zrušit bez udání důvodů 
       d)  Nevracet účastníkům podané nabídky 
       e)  Jednat o smlouvě 
       f)   Neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem  
 
10.2. Nedodržení obsahu nabídky a stanoveného způsobu prokazování skutečností uvedených 
v této výzvě je důvodem k vyřazení nabídky z dalšího posuzování. 
 
10.3 Účastníci budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně prostřednictvím 
rozhodnutí výběru dodavatele. 
 
11. Lhůta po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni  
 
Lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni, činí 60 dnů a tato lhůta začíná běžet dnem 
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.  
 
Ve Velkých Pavlovicích dne 19.2.2018 
                              
                                                                                                                                          starosta města 
 
Přílohy výzvy k podání nabídek jsou zveřejněny na http://www.velke-pavlovice.cz/verejne-zakazky  - 
Vstupní brána na hřbitov a rotundy – část II 
 

http://www.velke-pavlovice.cz/verejne-zakazky
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