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OBECNÁ USTůNOVENÍ O ZůDÁVůCÍ DOKUMENTůCI

Zadavatel zpracoval tuto Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) dle svých nejlepších
znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit zadání Veřejné
zakázky (dále také „zakázka“) v souladu se zásadami uvedenými v § 6 Zákona.
Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků Zadavatele ve smyslu § 44 Zákona a nikoliv
konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Zájemce
se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.
Město Český Krumlov je zadavatelem veřejným dle § 2 odst. 2 písm. c) Zákona.
Zadavatel rozd lil ve ejnou zakázku ve smyslu § řŘ zákona na 32 částí, které jsou
specifikovány v bodu 2 této zadávací dokumentace: P edm t ve ejné zakázky.
Uchazeč m že podat nabídku na jednu každou samostatnou část, na více částí nebo na
všechny části ve ejné zakázky, podle schopnosti spln ní požadavk zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci. Každá část ve ejné zakázky m že mít tedy
vybraného jiného dodavatele.
Uchazeči mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou část zakázky, p ípadn na
více částí zakázky Ěvždy ale jako samostatné nabídkyě. Na každou z částí zakázky je
p itom možno podat pouze jednu nabídku.
Plněním veřejné zakázky je:
Restaurování movitého historického mobiliá e a obraz a je součástí realizační fáze
projektu
„Revitalizace
areálu
klášterů
Český Krumlov“,
registrační
číslo
CZ.1.06/5.1.00/01.06132, který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti Intervence 5.1. Na tuto zakázku budou poskytnuty prostředky ze strukturálních fondů
Evropské Unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.
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P EDM T VE EJNÉ ZůKÁZKY

P edm t ve ejné zakázky je rozd len na následující části:
1. Mobiliá – lavice do kaple sv. Wolfganga
2. Mobiliá – opatské k eslo a t i taburetky
3. Obraz – Jan Kristián z Egenbergu
4. Obraz – Marie ůrnoštka z Eggenbergu
5. Obraz – sv tec Kardinál
6. Obraz – sv. František z ůssisi
7. Obraz – sv. Klára
8. Obraz – Robert Belarminus
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9. Obraz – Uk ižování
10. Obraz – Klan ní t í král
11. Obraz – Oltá ní obraz Zv stování Pán
12. Obraz – Juda Tadeáš
13. Soubor Ř obraz – část 1 – sv. ůrchand l Michael – sv. Karel Boromejský
14. Soubor Ř obraz – část 2 – Juda Tadeáš – sv. ůnd l Strážce
15. Soubor Ř obraz – část 3 – sv. Jan Nepomucký – sv. Dismas
16. Soubor Ř obraz – část 4 – Sv. Babora – Umírající Sv. Josef
17. Cyklus ze života sv. Františka – obraz č. 1Ř
1Ř. Cyklus ze života sv. Františka – obraz č. 1ř
1ř. Cyklus ze života sv. Františka – obraz č. 10
20. Cyklus ze života sv. Františka – obraz č. 5
21. Cyklus ze života sv. Františka – obraz č. 6
22. Cyklus ze života sv. Františka – obraz č. 13
23. Cyklus ze života sv. Františka – obraz č. 12
24. Cyklus ze života sv. Františka – obraz č. 17
25. Cyklus ze života sv. Františka – revize restaurování 11 obraz
26. Sv. František z Assisi - socha z pr čelí kostela
27. Sv. ůntonín – socha z pr čelí kostela
2Ř. Sv. Peregrinus a k íže 33
2ř. Oltá Umučení Ježíše Krista a plastiky
30. Oltá 14 sv. pomocník
31. Oltá smrt. sv. Josefa – Uk ižování
32. Oltá sv. Wolfganga
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – restaurátorské práce potřebné k obnově
poškozeného mobiliáře a obrazů z areálu bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově. Restaurátorské práce
jsou prováděny v rámci projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ v rámci
celkové revitalizace objektu areálu bývalého kláštera minoritů, který je nemovitou kulturní
památkou, nacházející se na území městské památkové rezervace Český Krumlov zapsané na
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Veřejná zakázka bude realizována dle podmínek a údajů uvedených v oznámení o zakázce
uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek, evidenční číslo zakázky: 498899, v zadávací
dokumentaci, kvalifikační dokumentaci a smlouvě o dílo.
Předmětem díla je restaurování mobiliáře klášterního kostela a obrazů dle koncepce –
restaurátorské záměry - zpracované pracovnicemi NPÚ, územní odborné pracoviště České
Budějovice PhDr. Ludmilou Ourodovou a Mgr. Dagmar Geršlovou v 08/2014 (viz příloha č33 zadávací dokumentace - návrh smlouvy o dílo – konkrétně příloha č. 1 návrhu smlouvy) a
dále dle příloh této zadávací dokumentace č. 1 až 32 v číslování dle částí zakázky jak je
specifikováno výše v tomto bodu.
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Součástí veřejné zakázky je vedle provedení vlastních restaurátorský prací též zpracování
návrhu na restaurování, zpracování kompletní dokumentace prací písemné i obrazové v
průběhu restaurování a vyhotovení restaurátorské zprávy. Předmět díla a práce potřebné
k provedení restaurování obrazů a mobiliáře jsou popsány a blíže specifikovány v příloze č.1 32 viz výše – popis stávajícího stavu a restaurátorský záměr.
Pokud se v zadávací dokumentaci či smlouvě o dílo vyskytuje označení bývalý klášter
minoritů, je tím vždy míněn totožný objekt, avšak pouze s uvedením jiného, tj. v současné
době aktuálně používaného názvu „Klášter Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou“.
Dodavatel je povinen ve všech písemných dokumentech, které vzniknou jako součást
dokumentace této veřejné zakázky, či jako výstup jeho činnosti na základě smlouvy o dílo
nebo platných právních a jiných předpisů používat pro klášter, dříve označovaný jako bývalý
klášter minoritů, název klášter Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou.
Veškerá dokumentace a vyjádření budou zadavateli odevzdána na digitálním nosiči, jak
v otevřených a tak uzavřených formátech.
Podstatné služby s uvedením zat íd ní CPV:
CPV

Název

92312000-1

Umělecké služby

92522100-7

Ochrana historických památek
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P EDPOKLÁDůNÁ HODNOTů VE EJNÉ ZůKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky celkem: 5.043.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky: 250.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky: 194.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 3 veřejné zakázky: 130.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 4 veřejné zakázky: 130.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 5 veřejné zakázky: 90.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 6 veřejné zakázky: 95.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 7 veřejné zakázky: 95.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 8 veřejné zakázky: 65.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 9 veřejné zakázky: 90.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 10 veřejné zakázky: 85.000,- Kč bez DPH
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Předpokládaná hodnota části 11 veřejné zakázky: 199.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 12 veřejné zakázky: 100.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 13 veřejné zakázky: 110.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 14 veřejné zakázky: 110.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 15 veřejné zakázky: 110.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 16 veřejné zakázky: 150.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 17 veřejné zakázky: 180.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 18 veřejné zakázky: 180.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 19 veřejné zakázky: 180.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 20 veřejné zakázky: 180.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 21 veřejné zakázky: 180.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 22 veřejné zakázky: 180.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 23 veřejné zakázky: 100.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 24 veřejné zakázky: 100.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 25 veřejné zakázky: 110.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 26 veřejné zakázky: 120.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 27 veřejné zakázky: 120.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 28 veřejné zakázky: 110.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 29 veřejné zakázky: 900.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 30 veřejné zakázky: 600.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 31 veřejné zakázky: 500.000,- Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota části 32 veřejné zakázky: 800.000,- Kč bez DPH
Zadavatel upozorňuje, že výše uvedenou předpokládanou hodnotu zakázky ani předpokládané
hodnoty jejích částí nebude z důvodu výše poskytnuté dotace možné překročit. Zadavatel
proto stanovil v čl. 10 Zadávací dokumentace jako součást obchodních podmínek také
omezení, že uchazečem v nabídce uvedená celková nabídková cena bez DPH nesmí překročit
částku předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Pokud uchazeč ve své nabídce překročí
předpokládanou hodnotu zakázky, bude to důvodem k vyřazení nabídky a k vyloučení
uchazeče z účasti v zadávacím řízení.
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DOBů ů MÍSTO PLN NÍ VE EJNÉ ZůKÁZKY

Předpokládané datum plnění Veřejné zakázky, zahájení realizace: květen 2015
Předpokládané datum uzavření smlouvy: květen 2015
Předpokládané dokončení realizace – předání díla:

do 16-ti týdnů od podpisu smlouvy,
nejpozději však do 30. 6. 2015

Termín uzavření smlouvy a návazné převzetí staveniště je podmíněno řádným ukončením
zadávacího řízení. Zadavatel si z uvedeného důvodu vyhrazuje právo jednostranně změnit
předpokládaný termín uzavření smlouvy a převzetí ploch určených k restaurování.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že termín 30. 6. 2015 uvedený shora a v části 5., odst. 5.1
Návrhu smlouvy o dílo je stanoven s ohledem na předpokládaný termín ukončení projektu
„Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132,
který je realizován v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti Intervence 5.1. V
současné době zadavatel jedná o prodloužení termínu realizace projektu s poskytovatelem
dotace. V případě prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu bude
předpokládaný termín ukončení realizace plnění veřejné zakázky upraven s tím, že povinnost
dodavatele dokončit a předat celé dílo do 16-ti týdnů od podpisu Smlouvy o dílo zůstává
zachována.
Místo, adresa realizace:
Katastrální území města Český Krumlov, areál bývalého kláštera minoritů tj. soubor
nemovitostí Klášterní č.p. 50, Český Krumlov, Latrán, na pozemku st.p.č. 760 v katastrálním
území Český Krumlov, nemovitá kulturní památka klášter minoritský, rejstříkové číslo
kulturní památky 33669/3-1174.
Prohlídka místa pln ní:
Zadavatel dle § 49 odst. 5 zákona umožní všem uchazečům prohlídku místa plnění. Prohlídky
místa plnění se uskuteční v těchto dnech: každé pondělí, středu a pátek, vždy kdykoliv od
10:00 do 13:00 hod., a to od začátku běhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 12 dnů
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Sraz uchazečů je vždy na adrese zadavatele. Z
důvodu probíhajících stavebních prací v místě budoucího plnění je nutné, aby se uchazeči
vždy nahlásili u Ing. Kateřiny Slavíkové, stavební manažerky na emailu
katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz. Z prohlídky místa plnění bude zadavatelem pořizován
písemný záznam.
Pokud z prohlídky místa plnění vyplynou jakékoliv dotazy na dodatečné informace
k zadávacím podmínkám, budou uchazeči zodpovězeny postupem dle čl. 17 této zadávací
dokumentace. Z průběhu prohlídky místa plnění bude zadavatelem pořizován písemný
záznam.
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ZůDÁVůCÍ LH Tů

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací
lhůta byla v souladu s § 43 Zákona stanovena na 30 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž
může zadavatel uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího
řízení.

6

JISTOTA

Zadavatel jistotu nepožaduje.

7

POŽůDůVKY ZůDůVůTELE NA KVALIFIKACI

Uchazeč je povinen v souladu s § 50 Zákona prokázat splnění kvalifikace.
Detailní vymezení rozsahu a způsobu prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeči je
obsažena v Kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky, zveřejněné na profilu zadavatele
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d.

8

POŽůDůVEK Nů ZP SOB ZPRůCOVÁNÍ NůBÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí celková cena za provedení
předmětu zakázky dle kapitoly 2. ZD bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena bude
zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a musí obsahovat ocenění všech prací
potřebných a nutných k řádnému splnění zakázky. Ocenění bude provedeno dle návrhu na
restaurování uvedeného v přílohách č. 1 až 32 obsahující popis stávajícího stavu a
restaurátorský záměr. Práce, které mají být oceněny, jsou označeny žlutě a pod příslušnými
pracemi je kolonka pro doplnění ceny. Dále bude uvedena i cena za všechny práce (celý
předmět) příslušné části veřejné zakázky celkem. Tzn., obsahuje-li část veřejné zakázky
restaurování více movitých věcí, celkovou cenu tvoří součet cen za restaurování všech
movitých věcí, které jsou předmětem příslušné části veřejné zakázky. Rovněž bude uvedena i
cena za každou věc zvlášť. Přesný popis veškerých prací bude v ocenění zachován.
Nabídkové ceny budou uvedeny v CZK v následujícím členění:
 Nabídková cena celkem bez DPH




Samostatně DPH (ve výši odpovídající sazbě stanovené příslušným právním předpisem
v den podání nabídky)
Nabídková cena celkem včetně DPH

8 / 16

Nabídková cena bude v tomto členění uvedena v Krycím listu nabídky, který je součástí
přílohy č. 2 ZD a v návrhu Smlouvy o dílo.
Celková nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a musí
obsahovat ocenění všech prací nutných k řádnému plnění zakázky, tj. musí obsahovat
položkově rozčleněné ocenění všech prací potřebných a nutných k řádnému splnění zakázky
minimálně v rozsahu dle příloh č. 1-32 - „Specifikace předmětu částí veřejné zakázky – popis
stávajícího stavu a restaurátorský záměr“.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

9

MOŽNOST P EKROČENÍ NůBÍDKOVÉ CENY

Zadavatel překročení nabídkové ceny nepřipouští vyjma změny sazeb daně z přidané hodnoty.

10 OBCHODNÍ PODMÍNKY
Veškeré obchodní podmínky jsou vymezeny v návrhu smlouvy, která je Přílohou č. 33 této
zadávací dokumentace. Zadavatel dále stanoví jako součást obchodních podmínek omezení,
že uchazečem nabídnutá celková nabídková cena bez DPH nesmí překročit částku
předpokládané hodnoty stejně jako předpokládanou hodnotu jednotlivých částí veřejné
zakázky, jak jsou uvedeny v bodu 3 této zadávací dokumentace.
10.1 Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy. Uchazeč závazně použije návrh
smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace (viz Příloha č. 33 této ZD), a to včetně
přílohy č. 2 návrhu smlouvy. Doplnit znění návrhu smlouvy smí uchazeč pouze na místech
vyznačených pro doplnění. V případě, že uchazeč vyplní, změní či jinak upraví návrhy
smlouvy, než jak je umožněno Zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude
vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče. V případě podpisu zmocněncem na základě plné moci bude součástí návrhu
smlouvy originál či úředně ověřená kopie zmocnění této osoby. Nebude-li návrh smlouvy
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude nabídka vyřazena a uchazeč
bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.
Odborný dozor nad provád ním restaurátorských prací nesmí provád t dodavatel ani
osoba s ním propojená.
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11 TECHNICKÁ SPECIFIKůCE VE EJNÉ ZůKÁZKY
Technická specifikace Veřejné zakázky s vymezením detailních technických podmínek je
uvedena v příloze č. 1 až 32 - popis stávajícího stavu a restaurátorský záměr.
Nesplnění těchto závazných technických podmínek bude mít za následek vyřazení nabídky a
vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

12 VůRIůNTY NůBÍDEK
Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.

13 JINÉ POŽůDAVKY ZADAVATELE NA PLN NÍ ZůKÁZKY
Zadavatel si vyhrazuje právo nevrátit předané kvalifikační dokumenty ani podané nabídky.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky Veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo nehradit uchazečům náklady spojené s účastí uchazeče
v zadávacím řízení Veřejné zakázky, a to ani v případě, že Veřejná zakázka bude zrušena.
V souvislosti s výše vyhrazeným právem a v souladu s úpravou § 84 Zákona nevzniká
uchazeči, který předložil nabídku v zadávacím řízení na tuto Veřejnou zakázku, vůči
Zadavateli jakékoliv právo na náhradu nákladů či škody, které by mu mohlo v případě zrušení
zadávacího řízení nebo neuzavření smlouvy eventuálně vzniknout.

14 SUBDODůVůTELSKÝ SYSTÉM
V souladu s § 44 odst. 6 Zákona Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce formou
prohlášení (vzor příloha č. 34 ZD) specifikoval části Veřejné zakázky, které má v úmyslu
zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého ze
subdodavatelů, kteří budou realizovat subdodávky, a jejich podíl na realizaci zakázek.
Zadavatel upozorňuje, že za subdodavatele uchazečem specifikovaných částí plnění (viz
požadavek výše) je považován ten dodavatel, který bude provádět příslušné restaurátorské a
stavební práce, a to bez ohledu na konstrukci smluvních či jiných vztahů k uchazeči (např.
zprostředkovaně přes třetí subjekt). V prohlášení o subdodavatelích proto zadavatel požaduje
uvést ty dodavatele, kteří jako subdodavatelé budou příslušné práce skutečně přímo provádět.
Subdodavatele, které uchazeč uvede v prohlášení dle tohoto článku ZD, zaznamená rovněž
povinně v p íloze č. 2 návrhu smlouvy. Případná změna subdodavatele uvedeného
v prohlášení a příloze č. 2 návrhu smlouvy v průběhu realizace musí být odsouhlasena
Zadavatelem. Prohlášení bude předloženo ke smlouvě v originále nebo úředně ověřené kopii.
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V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli),
doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

15 P EDLOŽENÍ NůBÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ů HODNOCENÍ
15.1 P edložení nabídek
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro
podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce
označené názvem veřejné zakázky.
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.
Nabídky je možno podávat osobně v podatelně Městského úřadu v Českém Krumlově, na
adrese zadavatele Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov v pracovní dny a to v pondělí a ve
středu v době od 7:30 do11:00 a od 12:00 do 17:00, v úterý a ve čtvrtek v době od 7:30 do
11:00 a od 12:00 do 15:30 a v pátek v době od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 13:00; v poslední
den lhůty pro podání nabídek lze nabídky podávat do 10:00 hod. Uchazeči mohou podat
nabídku rovněž doporučeně poštou na výše uvedenou adresu.
Nabídky musí být doručeny Městskému úřadu v Českém Krumlově, Kaplická 439, 381 01
Český Krumlov do skončení lhůty pro podávání nabídek, tj. do 18. 5. 2015 nejpozd ji do
10:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik doručení považováno převzetí
nabídky (zásilky) adresátem.
Rozhodne-li se uchazeč podat nabídku jiným způsobem než osobním doručením, odpovídá
sám za doručení v uvedeném termínu. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik jejího
převzetí Zadavatelem. Za pozdní doručení nenese Zadavatel žádnou odpovědnost.
15.2 Otevírání obálek
Místem konání otevírání obálek je: Městský úřad v Českém Krumlově, Kaplická 439, 381 01
Český Krumlov. Otevírání obálek proběhne dne 18. 5. 2015 od 10:00 hodin.
Pro otevírání obálek s nabídkami ustanoví zadavatel tříčlennou komisi. Otevírání obálek
proběhne v souladu s § 71 odst. 7 Zákona. Otevírání obálek se smí zúčastnit statutární
zástupce uchazeče nebo jím písemně pověřený zástupce, maximálně však 1 osoba za
uchazeče.
Zadavatel upozorňuje uchazeče na to, že otevřeny budou pouze obálky s nabídkami, které
uchazeč obdrží ve lhůtě pro podání nabídek, tak jak je uvedena v čl. 15.1 této zadávací
dokumentace. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by
nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání
nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá. Rovněž o této skutečnosti vyrozumí
zadavatel bezodkladně uchazeče.
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15.3 Posouzení a hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
Uvedené hodnotící kritérium bude použito pro všechny části veřejné zakázky.
Pro posouzení a hodnocení nabídky je vždy rozhodující tištěná forma nabídky.
Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení,
další podmínkou. Takové podmínění bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek a
bude důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH uvedené v návrhu smlouvy.
Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel hodnotící komisi. Zadavatel rozhodne
o výběru nevhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že dojde k rovnosti nabídkových cen, rozhodne
zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky losem (k účasti při losování budou uchazeči
pozváni).
Posouzení a hodnocení nabídek provede Zadavatelem pověřená hodnotící komise (dále
“Komise“ě. Komise provede posouzení a hodnocení nabídek v souladu se zákonem.

16 FORMů ů OBSůH NůBÍDEK
16.1 Forma nabídek
Nabídka bude podána na adresu pro podání nabídek uvedené Zadavatelem v bodě 15.1
Zadávací dokumentace.
Uchazeč podá nabídku na každou část ve ejné zakázky zvlášť.
Nabídky budou předloženy písemně, v listinné podobě, dle formálních, obchodních a
technických požadavků Zadavatele uvedených v ZD a dle níže uvedených doporučení
Zadavatele sloužících k přehledné orientaci a usnadnění průběhu zadávacího řízení. Zadavatel
doporučuje, aby:






Nabídka byla v řazení dle čl. 16.2 Zadávací dokumentace.
K originálu nabídky byly doloženy její 2 prosté kopie + popř. elektronicky na CD nebo
DVD. Originál nabídky bude označen jako „Originál“ a prosté kopie nabídky jako
„Kopie“. Forma a obsah nabídky na CD nebo DVD musí být v plné shodě s nabídkou
v listinné podobě.
Nabídka byla svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy a
všechny listy nabídky byly očíslovány, a to i včetně veškerých dokladů (očíslování
originálů listin nebo úředně ověřených kopií nebude pro účely tohoto zadávacího řízení
považováno za poškození či změnu úředního dokladu, ale za stejnopis v souladu se
zadávací dokumentací).
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Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude předložena v uzavřené obálce do
termínu a na místo uvedené v čl. 15.1 této Zadávací dokumentace.
Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.
Nabídka a všechny její části budou v českém jazyce; není-li některý doklad v českém jazyce,
musí být předložen rovněž jeho úřední překlad do českého jazyka (tento požadavek se netýká
dokladů uvedených v Kvalifikační dokumentaci – viz bod 1. 2 Kvalifikační dokumentace,
předložených v českém nebo slovenském jazyce);
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce (obsahující 3 vyhotovení nabídky
v listinné podobě a 1 vyhotovení nabídky v elektronické podobě na CD nebo DVD) opatřené
názvem veřejné zakázky, tedy nápisem:
Veřejná zakázka - „Revitalizace areálu klášter Český Krumlov – Restaurování movitého
historického mobiliá e a obraz “ dále nápisem „NEOTEVÍRůT“
Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71
odst. 5 Zákona.
Všechna čestná prohlášení a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč
v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument v originále či v úředně
ověřené kopii.
16.2 Obsah nabídek
Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a údaje v předepsaném pořadí:
1)
Obsah.
2)
Krycí list nabídky - s uvedením následujících údajů: název veřejné zakázky,
identifikační údaje Zadavatele a uchazeče – v případě uchazeče jeho obchodní firmu,
sídlo, IČ, DIČ, poštovní adresu, je-li v něm uchazeč zapsán, e-mail, a jednu kontaktní
osobu a osobu zmocněnou k dalšímu jednání, včetně tel., emailového spojení nebo
obdobné údaje v případě uchazeče ze zahraničí. Vzor Krycího listu nabídky je uveden
v Příloze č. 2 ZD.
3)
Plná moc - pokud jedná za uchazeče zmocněnec na základě plné moci. Plná moc musí
být v originále s úředně ověřeným podpisem nebo v úředně ověřené kopii.
4)
Nabídka musí obsahovat Čestné prohlášení o seznamu statutárních orgánů nebo členů
statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. Vzor Čestného
prohlášení je uveden v Příloze č. 34 ZD.
5)
Uchazeč dále předloží formou Čestného prohlášení, má-li dodavatel formu akciové
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10
% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Vzor Čestného
prohlášení je uveden v Příloze č. 34 ZD.
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6)

7)
8)

9)
10)

Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů v
souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Vzor Čestného prohlášení je uveden v
Příloze č. 34 ZD.
Doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků
v Kvalifikační dokumentaci.
Návrh smlouvy, podepsaný a datovaný osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče dle § 68 odst. 2 Zákona. Uchazeč závazně použije návrh smlouvy, který je
Přílohou č. 33 této ZD, doplněný dle čl. 10. 1 této Zadávací dokumentace.
Prohlášení o subdodavatelích dle čl. 14 této Zadávací dokumentace. Vzor prohlášení je
uveden v Příloze č. 34 ZD.
Ostatní údaje, které tvoří nabídku - zde může uchazeč uvést další nepovinné materiály,
jako např. referenční listy, dopisy, reference subdodavatelů, obrazovou dokumentaci,
apod.

17 DODůTEČNÉ INFORMůCE K ZůDÁVůCÍM PODMÍNKÁM
Dodavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 Zákona po Zadavateli písemně
požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být v českém jazyce.
Písemná žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek na adresu Mgr. Ilja Kašík, IK consult s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno nebo
na e-mailovou adresu i.kasik@ikconsult.cz. Zadavatel odešle dodatečné informace k
zadávacím podmínkám do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Otázka a
odpověď budou poté zveřejněny na profilu zadavatele http://www.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d a budou odeslány také všem
dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o poskytnutí zadávací
dokumentace požádali.

18 DůLŠÍ PODMÍNKY
Vybraný uchazeč je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související s realizací
projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány. Vybraný
uchazeč je dále povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu včetně účetních dokladů po dobu, která je stanovena v právním aktu o poskytnutí
dotace nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně
však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od
ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.
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července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, a
umožnit k této dokumentaci za účelem ověřování plnění povinností přístup. Vybraný uchazeč
je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva
financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení Zadavatel nehradí.
Zadavatel upozorňuje, že na profil zadavatele http://www.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/3d69b483-9d5c-484e-9d8f-81bd3c25381d bude vložena kompletní zadávací
dokumentace. Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení
zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné,
technicky a kvalitativně obdobné řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené v nabídce. Zadavatel vyloučí ze
zadávacího řízení uchazeče, který ve své nabídce uvede nepravdivé údaje.
Každý uchazeč smí podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v tomto
zadávacím ízení, nesmí být současn subdodavatelem, jehož prost ednictvím jiný
uchazeč v tomtéž zadávacím ízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více
nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel
všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Podáním nabídky uchazeč potvrzuje svůj souhlas s podmínkami Zadávací dokumentace a
zavazuje se v případě úspěšnosti nabídky ke zhotovení předmětu zakázky.
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které
uchazeči vzniknou v souvislosti s prohlídkami místa realizace, inspekcemi či jakoukoli další
činností související s podáním nabídky.
Uchazeči nesou výhradní zodpovědnost za svůj postup v souladu se Zadávací dokumentací,
včetně všech jejích příloh, a za získání spolehlivých informací ohledně veškerých podmínek a
povinností, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit hodnotu či povahu nabídky nebo
realizaci zakázky. Nebudou akceptovány žádné požadavky na změnu částky uvedené v
nabídce z důvodu chyb nebo opomenutí výše uvedených povinností na straně uchazeče.
Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti v Nabídce
Uchazeče, které vznikly z důvodu nesprávné interpretace údajů uvedených v Zadávací
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dokumentaci ze strany uchazeče – pro případ vzniku nejasností odkazuje na čl. 17 této
zadávací dokumentace.

19 P ÍLOHY ZůDÁVůCÍ DOKUMENTACE
Nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou rovněž její následující přílohy:
Příloha č. 1-32: specifikace předmětu částí veřejné zakázky – popis stávajícího stavu a
restaurátorský záměr
Příloha č. 33: Smlouva o dílo
Příloha č. 34: Krycí list nabídky a vzory formulářů čestných prohlášení
Příloha č. 35 - 37: Kvalifikační dokumentace včetně příloh

V Českém Krumlově dne 11. 3. 2015

____________________
Mgr. Dalibor Carda
Starosta města
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