Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné
Dolní Lomná 260
739 91 Dolní Lomná

V Ostravě dne 22. prosince 2010

Věc: Výzva k účasti v zakázce malého rozsahu na stavební práce projektu „Stavební práce
projektu „Muzeum folklóru a řemesel v Dolní Lomné“

Vážení,
v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu
NUTS II. Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“) si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky
na stavební práce, související s realizací projektu „Muzeum folklóru a řemesel v Dolní Lomné“, který bude
spolufinancován z ROP.

1.

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:
Matice slezská, místní odbor v Dolní Lomné
Se sídlem:
73991 Dolní Lomná 260
Zastoupena:
Jarmila Kantorová, předsedkyně
Právní forma: 731 - Organizační jednotka sdružení
IČ:
45235287
Společnost pověřená zadavatelskou činností: HRAT, s.r.o., se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ
73961, IČ: 64087352
Kontaktní osoba:
Bc. Jan Juřena, tel.: 731 505 578, email: jan.jurena@hrat.org

2.

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Název zakázky: „Stavební práce projektu Muzeum folklóru a řemesel v Dolní Lomné“
Ostatní zakázka malého rozsahu stavební práce v rámci projektu „Muzeum folklóru a řemesel v Dolní
Lomné“.
Předmětem zakázky je rekonstrukce budovy č. p. 108, v jejímž rámci jsou navrženy sanační práce,
oprava dřevěných konstrukcí stavby a rekonstrukce vytápění, rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace
a datových sítí.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 5.800.000,--Kč bez DPH.

3.

Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu k ní

Zadávací dokumentace bude poskytnuta na základě písemné žádosti (stačí e-mail) dodavatele na adresu
pověřené společnosti HRAT, s. r. o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, kontaktní osoba: Bc. Jan Juřena, tel.:
731 505 578, email: jan.jurena@hrat.org.

4.

Lhůta a místo pro podání nabídek a způsob jejich podání

Těšíme se na Vaši písemnou nabídku a prosíme o její doručení nejpozději do 4. ledna 2011 do 10:00
hodin na adresu pověřené společnosti HRAT, s. r. o., Družstevní 294, 739 61 Třinec.

Písemná nabídka bude doručena v zalepené obálce (doručení nabídek osobně nebo poštou)
s označením „NEOTEVÍRAT NABÍDKA – Stavební práce projektu Muzeum folklóru a řemesel
v Dolní Lomné“, názvem a adresou dodavatele a pověřené společnosti.

5.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1. Uchazeč ve své nabídce předloží v prosté kopii příslušné oprávnění k podnikání vztahující
se k předmětu této veřejné zakázky a aktuální výpis z obchodního rejstříku (je-li do tohoto rejstříku
zapsán), který nebude starší než 90 dnů. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah
zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.
2. Uchazeč ve své nabídce předloží:
3. platnou pojistnou smlouvou (nebo pojistný certifikát) odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě v min. výši pojištění 5 mil. Kč – prostá kopie
4. údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za roky 2008,
2009 a 2010 v souhrnné minimální výši 17 mil. Kč/ročně (dle § 55 odst. 1. písm. c) zákona) – formou
čestného prohlášení v následující struktuře:
Rok
Obrat s ohledem na předmět veřejné zakázky
2008
2009
20010
V případě, že dodavatel nemá k dispozici údaje o obratu za poslední 3 roky (účetní období),
předloží ve své nabídce přehled o obratu za roky 2008 a 2009 a odhad za rok 2010. V případě,
že dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu zakázky
později, předloží údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo
od zahájení příslušné činnosti.
5. seznam stavebních prací (formou čestného prohlášení) provedených dodavatelem za posledních 5
let a osvědčení objednatelů, jsou-li k dispozici (prostá kopie) o řádném plnění nejvýznamnějších
z těchto stavebních prací (tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních
prací a kontakty na objednatele a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny
řádně a odborně). Součástí seznamu budou minimálně 3 zakázky obdobného charakteru (tedy
výstavba, či rekonstrukce dřevostaveb) každá ve výši min. 5, mil. Kč vč. DPH, u těchto zakázek musí
být uvedena cena, doba provádění stavebních prací a kontakty na objednatele.
6. prostou kopii certifikátu systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 nebo obdobného vydaného
podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo rovnocenného dokladu vydaného
v členském státě Evropské unie, vztahující se k předmětu zakázky.
7. prostou kopii certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí řady ČSN EN ISO 14 000
vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo rovnocenného dokladu
vydaného v členském státě Evropské unie.

6.

Požadavky na formální zpracování nabídky

1. Součástí nabídky bude písemný návrh smlouvy zcela respektující požadavky uvedené v obchodních
podmínkách (viz zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou podepisovat,
a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu bude doloženo příslušným
oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).
2. Nabídková cena bude uvedena v české měně, a to v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem
včetně DPH. Tato cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí obsahovat veškeré
náklady spojené s realizací předmětu plnění této zakázky, a to včetně případné instalace, montáže
apod.
3. Doba plnění: Zahájení prací: 1. 2. 2011, Ukončení prací: 30. 11. 2011.
4. Nabídka bude dodána v českém jazyce a v jednom originále.
5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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6. Součástí nabídky bude i kopie návrhu smlouvy v elektronické podobě, a to CD-R ve formátu *.doc,
*.rtf, *.odt nebo *.xls, *.ods. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a písemným originálem,
bude vzat v úvahu písemný originál.

7.

Hodnotící kritéria

1. Hodnotící komise vybere nabídku zájemce, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka
obsahuje všechny potřebné dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je ekonomicky
nejvýhodnější. Při posuzování a hodnocení nabídek bude postupováno podle zákona.
2. Kritéria výběru – ekonomická výhodnost nabídky
Dílčí kritéria a jejich váhy
• Nabídková cena
• Záruční doba
i)

90 %
10 %

Nabídková cena
Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo (čl. V.
odst. 1.) shodná s oceněným výkazem výměr.
Nabídková cena uchazeče nesmí překročit 5.848.145,42 Kč bez DPH.

ii)

Záruční doba
Hodnocena bude záruční doba na dílo (délka záruky) v měsících uvedená v návrhu smlouvy
o dílo (čl. XIII. odst. 3.), kde minimální požadavek je 60 měsíců, maximální však 120 měsíců.
Pokud dodavatel nabídne záruční dobu vyšší než je maximální hodnota (120 měsíců), nebude
toto hodnotící komisí akceptováno a bude posuzováno jako maximální hodnota (120 měsíců).

3. Způsob hodnocení
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která
má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (záruční doba), získá hodnocená nabídka
bodovou hodnotu, která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější
nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu
kritéria (nabídková cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100
a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

8.

Ostatní

Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku před uzavřením smlouvy zrušit.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zadavatel po dodavatelích (uchazečích) požaduje, aby ve svých nabídkách podrobně specifikovali části
zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům. Uchazeč se zavazuje minimálně
50 % finančního objemu zakázky realizovat vlastními kapacitami. Bližší informace jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci.
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S pozdravem

Jarmila Kantorová
předsedkyně
Zastoupena obchodní společností HRAT, s.r.o.

Bc. Jan Juřena
HRAT, s.r.o.
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