ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CITOV, IČ 45180172,
doručovací adresa .75104 ROKYTNICE č.130

Římskokatolická farnost Citov, děkanát Přerov, Arcibiskupství Olomoucké
podle § 48, odst.1 z.č.137/2006 Sb.o veřejných zakázkách v platném znění ,
se rozhodla uskutečnit výběrové řízení pro opravu střechy kostela sv.Jiří Citov formou
zjednodušeného výběrového podlimitního řízení v rámci stavby „ Výměna střešní krytiny
kostel Citov“.
Protože Římskokatolická farnost Citov nemá vlastní stránky, využívá nabídky Děkanátu
Římskokatolické církve Přerov. a uveřejňuje textovou část zadávací dokumentace.
Podle ustanovení § 48, odst.2 cit.zákona zašle zadavatel ty části zadávací dokumentace , které
nejsou zde zveřejněny na portálu zadavatele, případnému zájemci na základě jeho písemné
žádosti do 2 dnů po doručení jeho žádosti.
Zadavatel :

Římskokatolická farnost Citov,
doručovací adresa 75104 Rokytnice u Přerova č.130,
P.Mgr.Pavel Šíra, tlf. 604759148, e-mail „ p.p.sira@seznam.cz “

Příloha

Zadávací dokumentace

:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST CITOV, IČ 45180172,
doručovací adresa .75104 ROKYTNICE č.130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce
„ VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KOSTELA CITOV“
zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 z.č.137/2006 Sb.
ze dne 05.04.2016
Zadavatel:
-------------Název
: Římskokatolická farnost Citov
Sídlo
: obec Citov, býv.okres Přerov
Právní forma
: Církevní právnická osoba
IČ
: 45180172
Statutární orgán
: P.Mgr.Pavel Šíra, administrátor excurendo, 604759148
Sídlo statutárního zástupce
75404 Rokytnice č.130,
Pověřený zástupce
: Ing Zdeněk Mašek,CSc, 731402130
Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je „Výměna střešní krytiny kostela Citov“,
sestávající z
- výměna střešní krytiny kostela
- výměna klempířských výrobků
- nátěru proti dřevokazným houbám
- oprava bleskosvodu
- doprovodné práce
Kostel sv.Jiří stojí na p.č.515 k.ú.Citov . Je umístěn uprostřed místního hřbitova,
přístupný z místních komunikací obce. Obec Citov je dostupná po okresní
komunikaci.

A. OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Smlouva o dílo
Návrh smlouvy o dílo bude vypracován dle zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku, musí po obsahové i formální stránce bezvýhradně
odpovídat veškerým podmínkám veřejné zakázky, zejména požadavkům
uvedeným v této zadávací dokumentaci.
Návrh smlouvy o dílo je přiložen k vyplnění zhotovitelem jako příloha č.1

-2Hodnotící kriteria
Jako hodnotící kriteria stanovuje zadavatel :
- cenu v nabídce
- průkaz realizace nejméně 3 zakázek nad 1 mil Kč za posledních 5 let
- záruční doba min 5 let za práce a min 20 let krytiny
- dodací lhůta dle zadání od cca 13.05. do max.26.08.2016

váha 85%
váha 5%
váha 5%
váha 5%

Platební podmínky :
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. První faktura bude uplatněna do 30 dnů činnosti za vykonané práce.
3. Druhá, závěrečná faktura bude vystavena do 10 dnů po protokolárním předání
převzetí kompletního díla, kde termín dokončení bude sjednán 20.08.2016
a to v souladu s nabídkovým rozpočtem
4. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet
zhotovitele se lhůtou splatnosti daňových dokladů 21 dnů. Termínem úhrady
se rozumí den připsání prostředků na účet zhotovitele.
Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
1.
2.

3.

Dodavatel bere na vědomí povinnost dodržení sjednané ceny .
Dojde-li při realizaci díla k případnému rozšíření předmětu díla na základě
požadavku objednatele, objednatel je povinen zadat dodavateli technický
rozsah požadovaných víceprací. Zhotovitel pak provede ocenění v cenách
položkového rozpočtu.
Objednatel se dodavatelem projednají návrh nové ceny a dodatkem smlouvy o
dílo upraví dohodnutou cenu za dílo

B.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

1.
2.

Dodržení ČN( viz §4 z.č.22/1997 Sb o technických požadavcích na výstavbu)
Stavební technická osvědčení ( viz §3 Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky)
Národní technické podmínky pro navrhování, posuzování a provádění staveb,
stavebních prací a použití výrobků

3.

C.

POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

-3D. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Podmínka zpracování nabídkové ceny:
1.
2.
3.
4.
5.

Nabídka bude obsahovat ocenění jednotlivých položek výkazu výměr. Bude
obsahovat veškeré náklady na realizaci vč.nákladů souvisejících + DPH.
21%. Slepý rozpočet k vyplnění – výkaz výměr – je přílohou č.2.
Celková cena bude uvedena v Kč (slovy: korunách českých) v členění:
nabídková cena bez DPH, DPH a nabídková cena včetně DPH dle objektů.
Nabídková cena bude vypracována jako položkový rozpočet .
Bude obsahovat krycí list rozpočtu, rekapitulaci rozpočtu a vlastní položkový
rozpočet
Rozpočet bude předložen v písemné i elektronické podobě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
1.
2.
3.
4.

Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních s tím, že každé z nich bude
obsahovat originály s výjimkou dokumentů požadovaných v kopii.
Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou
Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel jednotlivých stran
Krycí list nabídky bude obsahovat: název zakázky, identifikační údaje
zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH, DPH a cenu vč. DPH, případně
výslovné prohlášení, že dodavatel není plátcem DPH, podpis osoby oprávněné jednat
za uchazeče a razítkem, to vše dle přiloženého formuláře krycího listu

5.

Profesní, základní a ekonomické kvalifikační předpoklady dodavatele
v rozsahu dle výzvy zadavatele budou součástí nabídky. Základní kvalifikační
předpoklady dle přiloženého formuláře č.3.

Prohlídka stavby
Zadavatel umožní potenciálním uchazečům
prohlídku staveniště
ve čtvrtek 14.04.2016 od 10,00 do 12,00 hod. a
v pátek
15.04.2016 od 10,00 do 12,00 hod.
s předchozím telefonickým ohlášením min 2 dny předem u statutárního zástupce
zadavatele na tel.č.604759148 .
Členění nabídky
- Vyplněný a podepsaný krycí list nabídky
- Vyplněný a podepsaný položkový rozpočet stavby
- Návrh Smlouva o dílo s příslušným doplněním

-4E. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE
Požadavky na termíny akce
Předání staveniště
Zahájení stavby
Dokončení stavby
Zpětné převzetí staveniště
Doba stavby v měsících

03.06.2016
18.06.2016
23.08.2016
30.08.2016
2

Termíny zadávacího řízení :
Výzva k podání nabídek a předání zadávací dokumentace
do 08.04.2016
Lhůta pro předložení nabídek do pondělí 16.00 hod.
do 25.04.2016
Forma podání nabídek: v zapečetěné obálce s vyznačením identifikačních údajů
uchazeče, názvem zadávacího řízení a identifikačních údajů zadavatele.
Adresa zadavatele pro zasílání nabídek:
Datum, hodina a místo otevírání obálek:
v kanceláři zadavatele
Otvírání obálek a hodnocení nabídek
Vyrozumění uchazečů o výsledku řízení:
Lhůta vázanosti uchazečů nabídkou:
Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem

Římskokatolická farnost Rokytnice,
74504 Rokytnice č.130
úterý 10.00 hod.
úterý
pátku
pátek
pátek

do
do
do
do
do

26.04.2016
26.04.2016
29.04.2016
30.05.2016
30.05.2016

Práva zadavatele:
- Soutěž zrušit
- Změnit nebo doplnit soutěžní podmínky
- Odmítnout veškeré předložené nabídky
- Nehradit uchazečům náklady vzniklé účastí v soutěži
P.Mgr.Pavel Šíra
administrátor excurendo
Římskokatolická farnost Citov
Přílohy :
Č.1 – Krycí list nabídky - formulář
Č.2 – Smlouva o dílo - formulář
Č.3.- Základní kvalifikační předpoklady – formulář čestného prohlášení
Č.4.- Slepý rozpočet
Č.5.- Dokumentace stavby - Technická zpráva a 4 výkresy

