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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Název zakázky:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění
havarijního stavu budov – 2. etapa – zpracování
projektové dokumentace a inženýrská činnost

Číslo zakázky:

VZ/2015/2/01

Forma zadání:

veřejná zakázka malého rozsahu

1. Identifikační údaje zadavatele:
Název obchodní firmy:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
00098639
Ing. Libor Lenža, ředitel
Ing. Libor Lenža, ředitel
571 611 928
libor.lenza@astrovm.cz

2. Předmět veřejné zakázky
2.1 Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace
v rozsahu pro realizaci výše uvedené stavební zakázky na odstranění
havarijního stavu
-

hlavní budovy (č. p. 941, parc. č.1075) Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
budovy odborného pracoviště (parc.č.1074) Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
a vybudování kanalizační přípojky z budovy odborného pracoviště na ulici J. K Tyla

na pozemcích parc. č. 1076, 935/1 v k.ú. 776360 Valašské Meziříčí-Město, včetně
inţenýrské činnosti do zajištění stavebního povolení a autorského dozoru v průběhu
realizace stavby.
2.2 Zpracování projektové dokumentace bude v rozsahu:
- projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v členění
a rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
příloha č. 1, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů včetně výkonu inţenýrské činnosti (IČ) za účelem
vydání rozhodnutí o umístění stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit
příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci
stavby (rozhodnutí o umístění stavby) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění
vyhlášky č. 63/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 5,
a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
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pozdějších předpisů včetně výkonu inţenýrské činnosti (IČ) za účelem vydání
stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná
pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) podle
vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
Součástí řešení a zpracování dokumentace jsou také činnosti, které nejsou výše
vyjmenované, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností má
vědět, ţe jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla potřeba.
Přesná specifikace je uvedena v návrhu smlouvy o dílo.
2.3 Projektová dokumentace bude řešit:
2.3.1 pro SO 01 (Hlavní budova) následující opatření:
- stavební úpravy atiky a obvodového pláště z kabřince
- stavební úpravy terasa (odstranění vzlínající vlhkosti) – sokl jiţní fasády
- drobné stavební úpravy v hale a přednáškovém sále
- repase venkovních rolet
- oprava odpadlé venkovní omítky nad vstupem

2.3.2 pro SO 02 (Odborné pracoviště) následující opatření:
- zateplení nástavby – obvodové stěny (včetně stěny pod trapézovým plechem),
ostění, a střechy vč. oplechování
- zateplení střešního pláště nad 1. NP (zelená střecha) a přípravy pro pozorovací
stanoviště
- komplexní výměnu prosklených ploch v hale budovy vč. hlavních dveří AL profil a
částečného zateplení ostění
- výměnu dveří na střechu AL profil
- výměnu oken v nástavbě budovy (6ks atyp. oken AL profil) vč. parapetů
- výměnu oken do kopule, výměna dveří a zazdění dveří
- výměna kastlových oken v 1. NP za dřevěná
- zvýšení oplechování atiky na střeše vč. oplechování nástavby
- stavební úpravy obloţení budovy kabřincem
- nové vnitřní rozvody vody v objektu
- nové sociální zařízení s úloţnými prostory nad vestavbou
- drobné stavební úpravy prostoru fotokomory a vytvoření skladovacích prostor
- stavební úpravy nadstřešení vchodu do budovy
- nové střešní ţlaby a svody (nástavba a střecha 1. NP) a nové hromosvody
- výměna oken a dveří v 1. PP

2.3.3 pro IO 01 vybudování nové kanalizační přípojky pro objekt SO 02:
- splašková kanalizace od budovy Odborného pracoviště po napojení do
kanalizace v místní komunikaci, délka přípojky cca 75 m, včetně čistících a
kontrolních šachet

2.4 Další podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou uvedeny v návrhu
smlouvy o dílo, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
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2.5 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
2.6 Prohlídku místa plnění veřejné zakázky lze absolvovat dne 20. 07. 2015 od
09:00 hodin v místě plnění.
3. Zadávací dokumentace nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací
dokumentace
Zadávací dokumentaci si zájemci vyţádají na adrese: Hvězdárna Valašské
Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí nebo elektronicky na emailové adrese: libor.lenza@astrovm.cz. Zadávací dokumentace se předává
výhradně v elektronické podobě na CD-ROM.
Lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyţádat v průběhu lhůty pro podání
nabídek. Ţádost o poskytnutí zadávací dokumentace musí být písemná (za
písemnou se povaţuje i elektronická forma zaslaná na výše uvedenou
elektronickou adresu) a musí být zadavateli ve stanovené lhůtě doručena.
Způsob poskytnutí zadávací dokumentace
Ţádost o Zadávací dokumentaci bude obsahovat minimálně:
Název uchazeče:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax:
Email:
Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace
Za poskytnutí zadávací dokumentace zadavatel nepožaduje úhradu nákladů.
4. Termín a místo plnění veřejné zakázky
4.1. Předpokládaný termín zahájení plnění:

28. 07. 2015

4.2. Termín ukončení plnění nejpozději do:

26. 09. 20151

4.3. Místem plnění je:

1

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.,
Vsetínská 78,
757 01 Valašské Meziříčí

S výjimkou provádění autorského dozoru – provádění autorského dozoru bude do ukončení stavebních prací
a předání díly ze strany dodavatele stavebních prací.
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5. Obsahové členění nabídky
Doporučujeme, aby nabídka byla předloţena v jednom originále a jedné kopii.
Nabídka bude podána v písemné (listinné) formě v českém jazyce.
Nabídka bude předloţena také v elektronické podobě (na CD-ROM ve formátu
kompatibilním s MS Word, MS Excel, PDF); v případě neshody mezi elektronickou
podobou nabídky a předloţeným originálem v písemné formě je rozhodující tištěná
forma nabídky.
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Zadavatel poţaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:
5.1. Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ opatřený razítkem a podpisem
oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování
uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným
k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí
nabídky, uloţená za krycím listem nabídky).
5.2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran.
5.3. Identifikační údaje uchazeče (název, sídlo, IČ, e-mailová adresa uchazeče,
kontaktní osoba, odpovědný zástupce apod.).
5.4. Kvalifikační předpoklady dle bodu 8.
5.5. Cenová nabídka dle bodu 10.
5.6. Návrh smlouvy o dílo – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat
a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise
z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen
otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu
návrhu smlouvy dále jednat a vyţadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu
ve prospěch zadavatele. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se
zněním, předloţeným v zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze
formální úpravy na takto „…..“ vyznačených místech (jména, adresy,
kontaktní údaje, ceny apod.). Údaje ve smlouvě uvedené musí být
v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky;
v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy. Uchazeč předloţí návrh
smlouvy v listinné i digitální podobě na CD.
Řazení dalších bodů záleţí na uchazeči.
6. Místo a doba pro podání nabídky
Lhůta pro předloţení nabídky se stanovuje do 27. 07. 2015 10:00 hodin.
Zájemci doručí nabídky na sekretariát sídla zadavatele: Hvězdárna Valašské
Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí v pracovní dny od 8:00 do
12:00 hodin, v den podání nabídek do 10:00 hodin. Za okamţik převzetí nabídky
zadavatelem je povaţováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky, číslem zakázky, adresou uchazeče a slovem „NEOTVÍRAT“.
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Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíţí, jako by nebyly
podány, a zadavatel bude informovat uchazeče, ţe jeho nabídka byla podána po
lhůtě. Nabídky nebudou vráceny a v souladu se zákonem budou zadavatelem
archivovány ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
Nabídky, které budou poškozeny tak, ţe se z nich dá obsah vyjmout, zadavatel
přijme jako jiné podání adresované zadavateli, nikoli jako nabídku na veřejnou
zakázku. Takové podání nebude uchazeči vráceno a bude zadavatelem archivováno
ke zdokumentování průběhu zadávacího řízení. Zadavatel bude o uvedené
skutečnosti uchazeče informovat.
Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdrţení zaviněné
poštou, kurýrní sluţbou či jiným přepravcem nabídky. Všechny doručené a přijaté
nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány
do seznamu doručených a přijatých nabídek.
7. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
Uchazeč je oprávněn poţadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Ţádost musí být písemná (popřípadě elektronická) a musí být
doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na
adresu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
(kontaktní osoba - Ing. Libor Lenţa).
Kontaktní adresa pro elektronické podání ţádosti o dodatečné informace je:
libor.lenza@astrovm.cz. Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím
podmínkám je Ing. Libor Lenţa.
Na základě ţádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve
stanovené lhůtě zadavatel odešle dodavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení ţádosti dodavatele.
Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění ţádosti, odešle zadavatel
současně všem dodavatelům, kteří poţádali o poskytnutí zadávací dokumentace
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím
podmínkám i bez předchozí ţádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace
doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyţádali zadávací dokumentaci nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
8. Kvalifikační kritéria
8.1. Úvod
Zadavatel níţe specifikuje své poţadavky na prokázání splnění kvalifikace.
Prokázání splnění kvalifikace podle poţadavků zadavatele je předpokladem
posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.
8.2. Rozsah kvalifikace
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Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáţe splnění základních, profesních
a technických kvalifikačních předpokladů dále uvedených.
8.3. Prokazování splnění kvalifikace
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace
poţadované
zadavatelem
v profesních
a
technických
kvalifikačních
předpokladech v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím
rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém
případě povinen zadavateli předloţit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle bodu
8.5 písm. j) této Výzvy k podání nabídky a profesního kvalifikačního
předpokladu podle bodu 8,6 písm. a) této Výzvy k podání nabídky
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele
k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či
k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel
prokázal splnění kvalifikace podle bodu 8.6 a 8.7 této Výzvy k podání nabídky.
Smlouva uzavřená mezi dodavatelem a subdodavatelem musí zcela
jednoznačně a konkrétně specifikovat podíl plnění (sluţeb, činností), který
bude subdodavatelem při realizaci veřejné zakázky vykonáván.
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění
kvalifikace podle bodu 8.6. písm. a) této Výzvy k podání nabídky.
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za
tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je kaţdý z dodavatelů
povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle bodu 8.5
této Výzvy a profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 8.6 písm. a) této
Výzvy v plném rozsahu.
Splnění zbývající kvalifikace podle bodu 8.6 a 8.7 této Výzvy musí prokázat
všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se předchozí odstavce
pouţijí obdobně.
V případě, ţe má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli
společně, jsou veřejnému zadavateli povinni předloţit současně s doklady
prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsaţen
závazek, ţe všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky
(solidární odpovědnost)
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční
dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi
jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu poţadovaném touto
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Výzvou. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání
nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční
dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným
prohlášením. Není-li povinnost, jejíţ splnění má být v rámci kvalifikace
prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele
stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující
splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí
i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném neţ českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území
České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do
českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
Na prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů se přiměřeně pouţije § 127 a n. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8.4. Doba prokazování splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
8.5. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel (v obdobě § 53 odst.
1 zákona),
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této
organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
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c)
d)

e)
f)
g)

h)

i)

j)
k)

právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této
organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště,
který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště dodavatele,
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních
právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za
umoţnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů písmeno a)
aţ k) předloţením čestného prohlášení.
8.6. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe dodavatel, který předloţí:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
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b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci.
c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele – autorizace ČKAIT –
obor Pozemní stavby.
8.7. Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady prokáţe dodavatel, který doloţí:
a) seznam nejméně tří významných referenčních sluţeb poskytnutých
dodavatelem v posledních 3 letech (seznam musí být v listinné podobě
opatřen razítkem dodavatele a podpisem osoby oprávněné za dodavatele
jednat); Kaţdá z referenčních sluţeb musí splňovat následující kritéria: (a)
jedná se o sluţbu poskytnutou dodavatelem v podobě zpracování projektové
dokumentace na provedení stavby, opravy, rekonstrukce objektu včetně
inţenýrské činnosti; (2) finanční objem projektovaných stavebních prací
u kaţdé referenční sluţby činí nejméně 2 000 000 Kč bez DPH
Přílohou tohoto seznamu musí být (1) osvědčení vydané veřejným
zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo (2)
osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě
neţ veřejnému zadavateli, nebo (3) smlouva s jinou osobou a doklad
o uskutečnění plnění dodavatele (faktura, předávací protokol).
8.8. Pravost a stáří dokladů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel má právo
poţadovat před uzavřením smlouvy předloţení originálů nebo ověřených kopií
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena
smlouva, je v takovém případě povinen doklady v poţadované formě předloţit.
Není-li uvedeno jinak, dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace
alespoň v prosté kopii.
8.9. Posouzení kvalifikace
Zadavatel můţe poţadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předloţené
informace či doklady nebo předloţil další informace či doklady prokazující splnění
kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené
zadavatelem. Uchazeč pro tento účel uvede kontaktní osobu ve své nabídce.
Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat v případě tohoto
postupu po lhůtě stanovené pro podání nabídek.
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8.10. Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel
splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto
skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předloţit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů
od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel můţe na ţádost uchazeče tuto
lhůtu prodlouţit nebo můţe zmeškání lhůty prominout.
Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na dodavatele, se
kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
moţné uzavřít smlouvu, a to aţ do doby uzavření smlouvy. V takovém případě
musí dodavatel, s nímţ zadavatel uzavírá smlouvu, předloţit potřebné dokumenty
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
8.11. Nesplnění kvalifikace
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v poţadovaném rozsahu nebo nesplní
povinnost oznámit změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z další účasti
v zadávacím řízení.
Zadavatel písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z další
účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.
9. Hodnotící kritéria
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejniţší celková nabídková cena.
Kritéria pro hodnocení nabídek jsou:
Číslo kritéria
1

Název kritéria
Nabídková cena

Váha kritéria
v%
100

Způsob hodnocení nabídek
Nabídková cena - Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové
ceny od nejniţší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejniţší nabídkovou cenou.
V rámci tohoto kritéria hodnotí komise předloţenou nabídkovou cenu za poţadovaný
předmět zakázky. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná konečná nabídková
cena v Kč.
10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za činnosti
uvedené v bodu 2 této Výzvy k podání nabídky a v návrhu smlouvy o dílo.
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Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení
činností uvedených v bodu 2 této Výzvy k podání nabídky a v návrhu smlouvy o dílo
včetně všech nákladů souvisejících.
Nabídková cena bude uvedena bez DPH, výše DPH, včetně DPH. V případě, ţe
zájemce není plátcem DPH, předloţí nabídkovou cenu konečnou s poznámkou, ţe
zájemce není plátcem DPH.
Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu uvede
uchazeč v české měně.
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Zadavatel není plátcem DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zadavatelem stanovena ve výši
205 990 Kč včetně DPH.
11. Obsah zadávací dokumentace
11.1. Krycí list nabídky (příloha č. 1)
11.2. Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2)
11.3. Studie na realizaci investičního záměru - ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO
STAVU BUDOV HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, P. O. (příloha
č. 3)
11.4. Poznámky objednatele ke 2. etapě havarijní rekonstrukce objektů
Hvězdárny Valašské Meziříčí (příloha č. 4)
11.5. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
(příloha č. 5)
12. Další podmínky
Tato výzva není veřejnou výzvou na uzavření smlouvy ani vyhlášením veřejného
příslibu.. Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu
zrušit nebo odmítnout všechny nabídky. Kaţdý uchazeč nese své náklady spojené
s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich
náhradu zadavatelem. Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro
účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Veřejná zakázka není rozdělena na
části.
Valašské Meziříčí dne 7. 07. 2015

…………………………………..
Ing. Libor Lenţa, ředitel

