
KANONIE PREMONSTRATU V NOVE RIST
588 65 Nová Ríše 1' tel' + fax: +42O 567 318 l 10' 1Č: 47366567

V NoVé Říši 11. dubna 2ol1

,,Restaurování a statické zajištění vnitřních výmaleb
v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši..

r1 wurzrní nŘtot.lĚnr purĚnÍ zlrÁzt<vl

(1) Restaurování a statické zajištění vniďních raíma|eb v kostele sv' Peba a Pavla v lrtové Řiši zahrnuje:
a) ověření předpohádaného posttJpu na ákladě detai|ního restaurátorského průzkumu dnes

nepřístupných p|och po postavení |ďení.
b) Zpracování ýastního náwhu prací a použtých materiá|ů, Kerý bucle obsahovat specifikaci

nawhoranýth materiá|ů včetně debi|ního náwhu provedení.
Preventivní fixáž.
InjeKiáž a zpevnění uvo|něných omítek
statické zajištění Ťh|in včetně vyp|nění dutin.
Snímání povrchoýh nďistot.
TmeIení.
Nezbytně nutné reverzibi|ní retuše |oka|izo\Ené na dďe|ty'
Závérďnáfixáž'
Restaurátorská dohlmenbce d|e přďepsaných stándardů (3x v tištěné podobě, 3x na CD nebo
DVD).
Fotodokumentace (může brýt i údeo) zachycujkí komp|etní pmtup prací po měsící.lh (3x na cD
nebo DVD).

To vše v sou|adu s proje|do\ou dokurrBntaď a v.ýkazy výměr' které twří pří|ohu č.2 v,ýzvy (viz č|. IX
odsL r) VýzVy).
zadavate| proh|ašuje, že Úimďné použrtí náln mateÍiá|ů nebo ýrobk0 v projektové dokumentaci je
chápáno pouze jako maÍmá|ně upřsňující přík|ad možného použití ýrobkú nebo materiá|o
porovnate|ných |oa|itauvních a esteuchých v|astností bk' aby áemci mohli podat srovnat€|né
nabídký.

(2) Nabíd|G uchazďe bude obsahovat:
a) Krycí |ist s identjfikačními údaji uchazďe,
b) Nabídkotou cenu ( č|eněnou na cenu bez DPH a ce|kem Vč' DPH),
c) Dé|ku pmkytnuté záruky'
d) Listiny prokazující sp|nění kva|ifi kačních předpok|adů,
e) Návrh obchodní smlouvy (kteý je pří|ohou č.1 vlzvy) podepsaný osobou oprávněnou iednat

jménem či za uchazeče'

(3) Tato zakázka není zakázkou zadávanou d|e zákona č. 13712006 sb,, o veřejných zakázkách.
(a) De 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční konbo|e, bude vybraný dďavate| osobou povinnou
spo|up0sobit při v.ýkonu Íinanční konbo|y.
(5) Nabíd|c může být podána pouze v |istinné formě a pouze v českém jazyce'
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II' oBcHoDNÍ P1oDMÍNKY

(1) obchodní podmínky jsou zapracovány do návrhu sm|ouw, kteÚ je pří|ohou č. 1 VýzV}, k podání
nabídky.

IlI. DoBA A MÍsTo PLNĚNÍ zAKÁzKY

(1) Práce budou provedeny v termínu od 9.5'2011 do 30.11.2011.
(2) Místo plněníje Nová Říše, tostet sv. Petra a PaV|a.

tD FožADAvlry NA PRoKÁzÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAčNÍCH PŘiDPoxuDÚ

(1) Základní kva|ifikační pfudpok|ady
a) Uchazeč pro|ozuje sp|nění ák|adních |ďa|ifikačních přetÍpokladů ana|ogiclq d|e 5 53 odst. 1 písm.

a) . j) zákona č' !37120c6 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (clá|e jen
,,ákon'.) před|ožením čestného proh|ášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje bto
poádované ák|adní kva|ifikační předpoklady, a |ďeré bude podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za dodavate|e (uchazď může použít text prohlášení, které je pří|ohou č'3 VýzW).

b) d|e g 53 odst. 1 písm. k) a |) zákona (pokud 5e na uchazeče wbhuje):
* před|ožením seznamu stafutárních orgánů nebo č|enů statutárnfuh or9án0, |ceří v pos|edních
třech lettrh pracow|i u zadavatele.
* má-|i uchazď formu akiové spolďnosti, předtožením alduá|ního seznamu akcionářů s podfum
akcií wšším než !0o/o.

(2) PÍofesní kvalifi kační předpoklady
a) Uchazď prokazuje sp|nění profesních kva|ifikačních předpokladů podle 5 54 písm.a) zákona

Výpisem z obchodního rejďíku, pokud je v něm zapsán, či vhisem z jiné obdobné evidence.
pokud je v nízapsán, ne starším nď 90 dnů (vše v prosbých kopiích).

b) Uchazeč dá|e dokládá sptnění profesních loa|ifikačních předpoklad0 pod|e 5 54 písm.b) ákona
před|ožením dokladu o oprávnění k podniloní pod|e zvtáštních právních p[edpisů V rozsahu
odpovfuajkím přdrrĚtu zakÁzh1, a to prcté..kopie |icence _ ,,Povolení MK CR k restaurování
ma|ířských uměleclcých dě|.. nebo ,,Po\o|ení MK eR k restaurování nástěnn'rch ma|eď.

c) Vftězný uchazď předloží listiny, prokazující sflnění profesních laua|Ífikačních předpoldacÍů d|e bodu
2)a,b formou ověřených kopií ne staršfuh jak 90 dnů před podpisem sm|ouvy o dílo.

(3) Techniclté kvaIifikační př€dpoklady
a) K prokázání technichých kva|ifikačních předpok|adů pod|e ustanovení 5 56 odst. 2 písm. a) ákona

zadavate| požaduje před|ožení seznamu a|espoň ťí k|adně hodnocených zakázek v oboru
restaurování nástěnné ma|by, realizovaných za pos|edních pět |et z nichž nejméně jedna musí být
restaurování nástěnné ma|by z období !7. a !8. sblďí, s uvedením objednate|e, místa a doby
p|nění, jejich rozsahu a kontaktních osob včetně telďonního čísla, u nichž |ze Wto údaje ověřit.

b) Seznam rďerencí blde mít formu originá|u česfiého proh|ášení s podpisem osoby oprávněné
jednat jménem nebo za dodavat€|e.

v) zPosoB HoDNocENÍ NABÍDEK

(1) Nabídková cena b€z DPH . (60o/o váhy v|ivu).
(2) Dé|ka poskytnuté áruky - (4ďlo váhy úivu).

stanovení pořadí bude provedeno na á|dadě vyhodnocení ekonomické Výhodnosti nabídw při použití
bodovací mďody.
Způsob hďnocení nabídek: zadavatel stanovi| dí|čí hodnotící kitéria a jejich Váhu.
Pro číselně vyjádřite|né kitérium nabídková cena se pďet bodo kitéria vypočte pod|e vzorce:

í,..;is5 *o'
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Pďet botíů kitéria = 100 x hodnota neivýhodněiší nabídlol
hodnota nabÍdky

Pro číse|ně q{ádřitelné kitérium dé|ka zárulcy v měsících se pďet bod0 kiÉria Výpočte pod|e \rzorce:

Poč€t bodů |citéria = 100 x hodnota nabídlv
hodnota nejvýhodnější nabídky

Jednot|ivá bodová ohodnocení |aitérií budou vynásobena přfu|ušnou vahou daného kitéria a na základě
součtu ý|edných hodnot jednot|ivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšncti nabí.dek ta|!
že nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejvyšší dosaženou bodorou hodnotou.

vI) JEDNoTT{Ý zP0soB zPRAcovÁNÍ rrnsÍoxovÉ crÍ{Y

(1) Předpok|ádaná hodnota zakázlry je 5 602 833,.Kč bez DPH.
(2) Limitní cenu nabíd|q zada\6te| stanovil na 5 602 833'-Kč b€z DPH.
(3) Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, č|eněná na cenu bez DPH a cenu celkem
vč. DPH. cena je platná po ce|ou dobu rea|izace za|ázky, Cena bude do|ožena oceněním jednot|iv'ých
po|ožek ýkazů výněr ' vÝkzy vÝměr jsou součáď projelfrové dokumentace, lderá je pří|ohou č, 2 vÝ^!y
k podání nabí.d|!y. Pro vyzvaného dodavatele jsou q/to da|ší dokumenty a dok|ady v e|ektronické podobě
při|ožené k výzG' ostahím uchazečům bude zas|ána na zák|adě pilsemné žádosti o její pm$nutí (viz č|.
IX odst. 1) V'ýz\ry)'
(4) Cena bude obsahovat ocenění da|ších prací a dodávek, které nejsou obsaženy ve ýkazech ýměr, a|e
vy p|yvají z vymezen í p| n ěn í za kázky.
(5) V ceně budou zahrnuý Gechny práce a činnosti nutné k realizaci této zakázky pod|e poe|dů
a podmínek p|nění rea|izace zakázky.

wD 1}|0TA PRo PoDÁItÍ ilABÍDEK

(1) th0ta pro podání nabícek začíná běžď dnem nás|edujícím po dni ods|ání a zveřejnění vízvy k podání
nabídek. tj. 15. duben 2011, je stanovena Zadalate|em na 15 ka|endářních dnů a končí dne 30'4.2011
v 08:00 hodin.

VIII) MÍsTo A zPosoB poDÁNÍ NABÍDEK

(1) Nabídky budou podány osobně nebo poštou v písemné formě v uzavřené obá|ce opaťené adresou
uchazďe' na uzavření razítkem uchazeče á s označením : ''lrýsĚnovÉ ŘÍzrNÍ vÝMnlev Kos,TEL NoVÁ
nÍŠr. a ,'nrcnyÍnnr.
(2) Nabídky budou @ány nejpozději 30. dubna 2011 do 08:00 hodin, přičemž rozhodující je dafum a čas
doručení nabídky do místa pro podání nabídek.
(3) Nabildky doručené po Up|ynutí stanorrené |hůý nebudou otevřeny a budou považovány za nepřijate|né
nabíd|ry'
(4) otevírání obá|ek bude zahájeno bezproďedně po ulončení |h0ty pro podání nabídek, tj' dne
30.4'2011 v 08:15 hodin v kance|áří Kanonie premonstrát0 v Nové Říši 1, 588 65.
(5) Při oteví.ání obá|ek mohou b,ýt přítomni pouze č|enové hodnotící komise, náhradníci a zásfupci
poskyto\Etele dotace.

ID DA|ší DoKUMENTYA PoDKIáDY

(1) Pro wzvaného dodavate|e tvoří projeKora dokumentace s W|Gzy rnýměr v e|ektronicke podobě
pří|ohu č. 2 výzvy k podání nabídky. ffiatrí uchazďi mohou Mo podk|ady získat na zák|adě písemné
žádosti o posMnutí dalších dokumento a pod|dadů v elektronické podobě na adrese zadavatele. Pop|ďek
za použití reprodukční techni|ry související se zajištěním zadálací dokumentace nebude požadován.
(2) Místo a předmět zakázky je možné si prohlédnout po předchozí te|ďonické dom|uvě s nÉe uvedeným
pověřeným zástupcem kanonie' Prohlídka nebude organizována hromadně, a|e bude umožněna
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individuá|ně jednoťirným zájemc0m. Pověřeným ástupcem kanonie pro $ednání proh|ídky je Mgr. Vít
Červenka, freror, te|. 567 318 110, e.nni| Vit.cen€nka@post.a.
(3) Uchazď je povinen vďkerá sporná ustanovení nebo nejasnostj projednávat pouze s kontaKní osobou
zadavatele' Dotazy nebo požadavky na dop|ňující informace mohou být jednoťivými ájemci podálany
pouze zadavate|i, a to jen písemnou formou na adreu zadavate|e (faxem nebo mai|em a nás|edně pak
ještě pod|oženy doporučeným dopisem), musí být doručeny nejpozději dne 26.4.2011 do 17:00 hodin,
přičemž odpověd, zadavate|e bude zas|ána písemně doporučeným dopísem všem ájemcům.
(4) Konta|dní osobu zada\Éte|e je ing. arch. Martina |(oá|ovtá' te|efon: 606193139' emai|:
m.kozako\6@volny.cz.

n zADÁvAcÍ LHoTA

(1) Zadávací lhůta, po lderou ísou uchazďi vázáni suými nabíckami, se stanovuje na 30 |o|endářních
dn0.
(2) Lhůta začíná běžet dnem následujítlím po skončení lhůty pro podání nabídek.
(3) uchazďi, jehož nabídka bude Whodnocena jako nej\^ýhodnějši sě |h0ta aubmauc|ry prod|užuje
do uzavření smlouw o dí|o, nejvíce však o 30 dnů.

xD ozNÁMENí o yÝsřnu NE'[.ÝHoDNĚ'šÍ rmÍorv

(r) o výběru nejuýhodnější nabíd|q budou uchazďi Vyrozuměni písemně doporučeným dopisem,
odeslan.ým v první pracovní den následujícím po dni ukončeného výběroGho řízení.

xII) ZADAVATEL sI VY}|RAZU'E PRÁvo

(1) Nesdě|ovat jména zájemců, Keří si vrzved|i zadáVací dokumentaci.
(2) Dop|nit zadáVací podmínky v průběhu soutěžní |h0ty'
(3) Zrušit za|ézku bez udání důwdu.
(4) Nevíacď podané nabídky'
(5) zadat k rea|izaci pouze část dí|a.
(6) Nebude hradit uchazďům žádné ná|dady, |deré vynaloži|i na účast v této soutěži.

Pří|ohv v e|ektronicG oodobě na CD:
Pří|oha č. l: Náwh sm|ouw o dílo
Pří|oha č. 2: Proje|dová dokumentace včetně v'ýkazů ýměr
Pří|oha č' 3: Vzor čestného Droh|ášení
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Kanonie premonstrátů
v l.|ové Ríši

58B 65 r\iová Říše 1

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do Vaší budoucnosti

Sbana-4-


