ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
A
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách ( dále jen "zákon")

PIVOŇ – statické zajištění kostela a odvodnění areálu bývalého
kláštera

1. Zadavatel
AURELIUS občanské sdružení Pivoňského kláštera
Klášter, Mnichov - Pivoň č.p. 1 , 345 22 Poběžovice
IČ : 26545080
zastoupený Ladislavem Henkem, předsedou o.s.
2. Klasifikace kódu CPV
45000000
3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění je výstavba odvodnění a statické zajištění kostela v rámci
stavby: PIVOŇ – statické zajištění kostela a odvodnění areálu bývalého
kláštera.
4. Požadavek na poskytnutí jistiny
Zadavatel nepožaduje jistinu.
5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu veřejné zakázky za celý
rozsah plnění. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude
uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatná DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v
této skladbě bude uvedena závazně na krycím listu nabídky a bude
předmětem hodnocení nabídky.

Nabídková cena bude závazně zpracována ve formuláři přílohy č.1 - Krycí list
nabídky.
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
6. Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude
uskutečněna na základě daňového dokladu - faktury, jehož splatnost bude
stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení za předpokladu, že
bude doručen zadavateli do 3 kalendářních dní od jeho vystavení.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje
budou uváděny v této měně.
Provedené práce budou účtovány a placeny vždy v měsíčních fakturách.
Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
Zadavatel nepřipouští jakoukoliv změnu nabídkové ceny, vyjma změny DPH.
7. Kvalifikace uchazečů
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění :
-

základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona,

-

profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,

-

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona,

-

technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v originále či
úředně ověřené kopii.
7.1 Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 odst.1 písm. a) až h) zákona.
-

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v
souladu s § 53 odst.2 písm. a) až c) zákona.

-

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v
souladu s § 53 odst.2 písm. d) předložením čestného prohlášení /
odst.1písm. c) až e) a g)/ .

-

Z čestného prohlášení musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč splňuje
kvalifikaci podle § 53 odst.1 písm. c) až e) a g).

7.2 Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s §
54 písm. a) a b).
-

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dní.

7.3 Uchazeč

prokazuje

splnění

ekonomických

a

finančních

kvalifikačních

předpokladů v souladu s § 55 zákona:
-

Pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát v originále nebo úředně
ověřené kopii, ze které bude patrné pojištění odpovědnosti za škodu
způdobenou podnikatelskou činností dodavatele třetí osobě.

7.4 Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
v souladu s § 56 zákona, od dodavatele předložit tyto doklady :
- seznam významných zakázek obdobného charakteru, realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech.
8. Obchodní podmínky
8.1

Uchazeč o veřejnou zakázku (dále jen "VZ") předloží zadavateli podepsaný
vzor smlouvy na celý předmět VZ. Smlouvu předloží uchazeč v tištěné
podobě.

8.2

Smlouva musí být ze strany uchazeče o VZ podepsána statutárním orgánem
nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se
způsobem jednání jménem uchazeče o VZ: originál či úředně ověřená kopie
zmocnění musí být v takovém případě součástí smlouvy uchazeče o VZ.
Předložení nepodepsané smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle
předchozí věty není předložením požadované smlouvy a nabídka uchazeče je
v takovém případě neúplná.

8.3

Uchazeč potvrzuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se zadávací
dokumentací a všemi zadávacími podmínkami.

8.4

V souladu s ustanovením § 148 zákona zadavatel požaduje předložit nabídku
a ostatní písemnosti podle zákona a podle této zadávací dokumentace v
českém jazyce. Nabídka bude předložena v tištěné podobě.

9. Dodací podmínky
Předpokládaná doba zahájení plnění je dnem podpisu smlouvy.
Dobu plnění do 15.11.2009.
10. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v českém
jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly
zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné
manipulaci. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány
vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti manipulaci.

Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících
bodech tohoto článku zadávací dokumentace.
•

Krycí list nabídky.
Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu zadávací
dokumentace č.1 - Krycí list nabídky (vzor).

•

Doklady, jimiž uchazeč o VZ prokazuje kvalifikaci.
a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona,
b) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona,
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55
zákona,
d) technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.

•

Návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

•

Prohlášení o závaznosti nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Uchazeč závazně použije přílohu zadávací dokumentace č.2 - Prohlášení o

závaznosti nabídky (vzor).
•

Další doklady předkládané uchazečem v nabídce.

11. Kritéria hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny (nejnižší nabídková
cena je nejvýhodnější).
12. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
13. Předání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude osloveným zájemcům předána osobně do
vlastních rukou dne 11.5.2009 při prohlídce místa plnění veřejné zakázky, (tj.
Pivoň č.p.1) v 14:00 hodin.
Nabídky budou předány v zalepené obálce označené údaji o zadavateli a
nápisem:
"NABÍDKA: PIVOŇ- statické zajištění kostela a odvodnění areálu bývalého
kláštera, NEOTEVÍRAT "
14. Termíny pro zpracování nabídky
Termín pro podání nabídky: dne 1.6.2009 do 13:00 hodin, a to buď osobně
nebo poštou na adrese : Jaroslav Weber , Školní 112 , 344 01 Domažlice.
Termín otevírání obálek: dne 1.6.2009 ve 14:00 hod. na adrese zadavatele.

15. Kontakty pro možnost podání dotazu
Ladislav Henek , tel. 724 044 610
Jaroslav Weber, tel. 777 231 446
16. Přílohy zadávací dokumentace
Projektová dokumentace
Výkaz výměr
V Pivoni dne : 30.4.2009

Zadavatel :

Příloha 1 - (doc, rtf, pdf)
Příloha 2 - (doc, rtf, pdf)

.................................................
Ladislav Henek - předseda o.s.

