
MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon")
a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím
zřízenými příspěvkovými organizacemi (dále jen "Pravidla")
Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm.c) zákona: Město Český Krumlov, Vás tímto vyzývají k podání
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona (dále též "veřejná
zakázka").
Název akce: Obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru fasády objektu radnice nám.
Svornosti č. 1 v Českém Krumlově.
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZCK 0001/2016.
1. Identifikační údaje zadavatele
Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm.c) Zákona
Město Český Krumlov se sídlem nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836,
zastoupený Mgr. Daliborem Carda, starostou města,
kontaktní osoba: Zdeněk Kmoch, investiční technik, odbor investic Městský úřad Český Krumlov,
tel. 724192165, email: zdenek.kmoch@mu.ckrumlov.cz
(dále jen „zadavatel“)
2. Informace o předmětu veřejné zakázky
2.1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru fasády. Práce
spočívají v mechanickém sejmutí původního silikonového nátěru, odstranění nesoudržných štukových
a omítkových vrstev, konsolidace rozrušeného materiálu, doplnění poškozených částí vápennou
omítkou, naštukováním a provedením barevného nátěru silikátovou barvou odstín lomená bílá,
tektonika odstín šedá. Dále bude provedeno restaurování kamenných prvků vč. obnovy rokokového
tvarosloví - očištění a odstranění nevhodných tmelů, lokální zpevnění kamenné hmoty, injektování
defektů nízkomolekulární pryskyřicí, doplnění a modelace chybějících částí umělým kamenem,
provedení lokální barevné retuše, hydrofobizace. Dále bude provedeno restaurování stávajících erbu
spočívajících v jejich očištění a opatření hydrofobizačním nátěrem. Bude provedena obnova nátěru
oken broušením a přetmelením s novým nátěrem v odstínu červenohnědém. Po provedení lešení a
prohlídce 7 ks terakotových váz rokokového tvarosloví bude vypracována restaurátorská zpráva a
stanovena jejich restaurátorská oprava. Veškeré výše uvedené práce budou provedeny dle
vypracovaného posouzení stávajícího stavu a návrhu restaurování od MgA. Jana Koreckého ak. soch.
a rest., vypracovaného v únoru 2015, závazného stanoviska vydaného dne 13.4.2015 pod č.j. MUCK
19816/2015/OÚPPP/DP odd. památkové péče OÚPPP MěÚ Český Krumlov v rozsahu dle výkazů

výměr. Na realizaci akce by měly být využity finanční prostředky z podpory MK ČR na obnovu
kulturních památek poskytované v Programu regenerace městské památkové rezervace Český
Krumlov.
Předmět zakázky je rozdělen na jednotlivé části v souladu s požadavky poskytovatele finančních
prostředků, a to na část, obsahující práce na obnově památkové podstaty kulturní památky, a na část,
obsahující ostatní práce nutné ke zhotovení díla. Rozsah jednotlivých částí je dán samostatnými
položkovými rozpočty.
2.2. Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.
3. Místo plnění veřejné zakázky: Český Krumlov, objekt radnice náměstí Svornosti čp. 1 na pozemku
st.p.č. 1, k.ú. Český Krumlov.
4. Doba plnění veřejné zakázky: Duben - říjen 2016.
5. Zadávací lhůta (doba po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkou)
Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni po dobu devadesáti kalendářních dnů počínaje dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Přestože zadávaná veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhá režimu zákona, pověřený zadavatel
požaduje prokázání splnění kvalifikace ve smyslu § 50 zákona.
6.1. Základní kvalifikační předpoklady (dle § 53 zákona)
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
(příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky), podepsané vždy osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
Všichni statutární zástupci uchazeče nebo všichni členové orgánu, který tvoří statutární orgán
uchazeče, prokazují splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení
(příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky) podepsané každým statutárním zástupcem uchazeče nebo
každým členem orgánu, který tvoří statutární orgán uchazeče, samostatně.
Uchazeč, jehož nabídka bude pověřeným zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, může být na
vyzvání pověřeného zadavatele před podpisem smlouvy požádán o předložení dokumentů
vztahujících se k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona. V takovém
případě je povinen předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokumentů, ne starších 90
kalendářních dnů před datem podání nabídky.
6.2. Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona)
Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením těchto
dokladů:
a) výpis z veřejného rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je
v ní zapsán; výpis z veřejného rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů, přičemž listina bude doložena v prosté
kopii,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, přičemž listina bude doložena v prosté kopii.
c) rozhodnutí o povolení k restaurování kulturních památek nebo jejich částí vydané
Ministerstvem kultury České republiky, odpovídající rozsahu požadovaných restaurátorských
prací.
Uchazeč může rozhodnutí o povolení k restaurování kulturních památek nebo jejich částí prokázat
dokladem třetí osoby spolu s jejím závazným čestným prohlášením o budoucí spolupráci (doloženo v
prosté kopii).
6.3. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona)
Uchazeč nebo zájemce prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením
seznamu minimálně tří dodávek a prací stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění

veřejné zakázky, realizovaných uchazečem v posledních deseti letech. K tomu doloží uchazeč
čestné prohlášení o provedených dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb s tím, že součástí tohoto
čestného prohlášení bude seznam jím realizovaných zakázek obsahující zejména tyto údaje: označení
objednatele (název/jméno, příjmení, sídlo/bydliště/místo podnikání, IČ), místo provádění stavebních
prací, jejich rozsah, doba plnění, celková cena prací a kontaktní údaje na objednatele (tel., fax, email
apod.). Uchazeč muže doplnit jednotlivé dodávky do tabulky, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy k podání
nabídky.
7. Pravost dokladů, doklady subdodavatele, seznam kvalifikovaných dodavatelů, certifikát
Pro potřeby předkládané nabídky je uchazeč či zájemce povinen předložit všechny požadované
dokumenty na prokázání kvalifikace v prosté kopii, není-li uvedeno jinak. Všechny doklady, které
pověřený zadavatel žádá předložit podepsané ze strany uchazeče či zájemce, musí být vždy
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud podepisuje osoba zplnomocněná
jednat za uchazeče či zájemce, musí být k nabídce přiložena plná moc pro tuto osobu, ze které bude
patrný rozsah zplnomocnění. Plná moc musí být vždy podepsána osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.
Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované pověřeným
zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu (profesní a technické kvalifikační
předpoklady, ekonomickou a finanční způsobilost ke splnění veřejné zakázky), je oprávněn splnění
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém
případě povinen pověřenému zadavateli předložit
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j)
zákona (podepsané čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky) a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (výpis z veřejného rejstříku,
pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo doklad o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů) subdodavatelem,
b) čestné prohlášení subdodavatele nebo smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z nichž
vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky
uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle
§ 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona (profesní a technické kvalifikační předpoklady, ekonomickou a
finanční způsobilost ke splnění veřejné zakázky).
Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm.
a) zákona.
Uchazeč nebo zájemce může doložit splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1,
2 zákona a profesních předpokladů v rozsahu dle § 54 písm. a) až d) zákona výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů podle §§ 125 a násl. zákona. Dále může prokázat splnění kvalifikačních
předpokladů certifikátem vydaným podle §§ 133 a násl. zákona v rozsahu v něm uvedeném.
8. Uchazeč nebo zájemce dále předloží
a) prohlášení o těchto skutečnostech
žádná z osob, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo členem statutárních orgánů
uchazeče, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyla v
pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u pověřeného zadavatele; v případě, že
tyto osoby v uvedené době byly statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu
uchazeče, předloží uchazeč seznam těchto osob, který bude součástí tohoto prohlášení,
zda má uchazeč formu akciové společností; v takovém případě doloží seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený v
termínu pro podání nabídek,
na zpracování nabídky se nepodílel žádný zaměstnanec pověřeného zadavatele nebo člen
realizačního týmu pověřeného zadavatele,
uchazeče neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve
znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,

přičemž k tomu může použít text, který tvoří přílohu č. 5 Výzvy k podání nabídky.
b) seznam osob dle § 44 odst. 6 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou
zakázku plnit (subdodavatelé - podzhotovitelé) (uchazeč může použít tabulku, který tvoří přílohu
č. 6 Výzvy k podání nabídky). Pokud uchazeč předloží seznam v jiném formátu, musí tento
seznam obsahovat nejméně ty údaje, které jsou uvedeny v tabulce, jež tvoří přílohu č. 6 Výzvy k
podání nabídky.
c) návrh smlouvy o dílo (příloha č. 7 Výzvy k podání nabídky). Uchazeč je povinen předložit v
nabídce podepsaný návrh smlouvy o dílo, jež jsou přílohou č. 7 Výzvy k podání nabídky.
Uchazeč v nabídce předloží smlouvu o dílo, ve které vyčíslí nabídkovou cenu za jednotlivé části
předmětu zakázky dle zadání. Do návrhu smlouvy o dílo mohou být doplněny pouze
identifikační údaje za uchazeče a nabídkové ceny za jednotlivé části předmětu zakázky a
nabídková cena celkem bez DPH. Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy o dílo podepisuje osoba zplnomocněná
jednat za uchazeče či zájemce, musí být k nabídce přiložena plná moc pro tuto osobu, ze které
bude patrný rozsah zplnomocnění. Plná moc musí být vždy podepsána osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče, originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí
nabídky.
Text návrhu smlouvy o dílo, přiložené k Výzvě o podání nabídky, je jednotný a závazný pro
všechny uchazeče.
Uchazeč bere na vědomí, že před podpisem smlouvy může být pověřeným zadavatelem vyzván k
předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů (výpis z VR, živnostenský list aj.), ne starších
devadesáti kalendářních dnů před datem podání nabídky.
9. Variantní řešení
Pověřený zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
10. Prohlídka místa plnění
Místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné a proto nebude organizována prohlídka. Pro
podrobnější informace je možné kontaktovat p. Z. Kmocha, technika OI.
11. Požadavky na způsob zpracování nabídky, včetně nabídkové ceny
Nabídka včetně všech dokladů bude zpracována v českém jazyce.
Nabídka uchazeče musí být podána písemně. Nabídka bude obsahovat úplnou obchodní adresu
účastníka a bude datována. Nabídka bude podepsána osobami oprávněnými zastupováním společnosti
podle výpisu z obchodního rejstříku. V případě zmocnění k podpisu dokladů jiným zástupcem
uchazeče musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s obsahem (včetně příloh). Jednotlivé
listy nabídky včetně příloh budou očíslovány. Posledním listem nabídky musí být prohlášení zájemce,
v němž se uvede celkový počet listů nabídky.
V případě, že uchazeč hodlá při realizaci předmětu veřejné zakázky využít na část plnění
předmětu veřejné zakázky subdodavatele, je povinen uvést přehled všech subdodavatelů, se
kterými bude předmět veřejné zakázky realizovat v Seznamu osob dle § 44 odst. 6 zákona, s
jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou zakázku plnit, který tvoří přílohu č. 6
Výzvy k podání nabídky. V tomto seznamu subdodavatelů uvede uchazeč ke každému
subdodavateli požadované identifikační údaje, popis části předmětu veřejné zakázky, kterou
hodlá uchazeč zadat subdodavateli a vyjádření podílu na plnění veřejné zakázky v Kč.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací (Výzvou k podání nabídky), a
to oceněním položkových rozpočtů (výkazů výměr) v souladu s podmínkami veřejné zakázky a
zadávací dokumentace (Výzvy k podání nabídky). Uchazeč vyplní přiložené položkové rozpočty
(výkazy výměr), které jsou součástí zadávací dokumentace. V položkových rozpočtech (výkazech
výměr) doplní uchazeč jednotkové ceny v příslušném sloupci položkového rozpočtu u všech
položek.

Změny v zadaném množství prací, vytváření agregací z uvedených položek nebo připisování
dalších položek uchazečem je nepřípustné. Takto provedené změny v položkovém rozpočtu
znemožní objektivní vyhodnocení všech nabídek, a proto jsou důvodem pro vyřazení uchazeče
ze zadávacího řízení. Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací
(restaurátorským návrhem), je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující údaj uvedený v položkovém
rozpočtu.
Zjistí-li uchazeč nedostatky v položkovém rozpočtu oproti projektové dokumentaci (restaurátorskému
návrhu), je oprávněn zaslat pověřenému zadavateli dotaz se žádostí o vyjádření.
Uchazečem oceněné položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr) budou zpracovány tak, aby se
mohly stát přílohou smlouvy o dílo.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré práce, dodávky a související služby nezbytné pro kvalitní
zhotovení díla vymezeného zadávací dokumentací, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním
provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění
díla a veškeré náklady odpovídající ustanovením návrhu smlouvy o dílo. Uchazečem navržená cena je
cenou pevnou, nejvýše přípustnou a zahrnující veškeré náklady spojené s plněním díla dle projektové
dokumentace a zadávací dokumentace včetně příloh. Nabídkovou cenu není možné překročit nebo
měnit a uchazeč je vázán nabídkovou cenou po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu
je možno překročit pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozd. předpisů.
Nabídková cena bude zpracována a členěna dle položkových rozpočtů s tím, že celková nabídková
cena bude tvořena součtem nabídkových cen jednotlivých položkových rozpočtů. Celková
nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky jako nedílná součást nabídky v české
měně, a to v členění: cena bez DPH, samostatně uvedené DPH a cena včetně DPH. Nabídkové ceny
jednotlivých položkových rozpočtů a celková nabídková cena bez DPH budou doplněny do
návrhu smlouvy o dílo (čl. IV. odst. 1 smlouvy). V případě rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou
bez DPH uvedenou na Krycím listu nabídky a celkovou nabídkovou cenou bez DPH uvedenou
příslušném článku návrhu smlouvy o dílo, bude zadavatel hodnotit nabídku podle celkové nabídkové
ceny bez DPH uvedené v návrhu smlouvy o dílo, pokud tato bude odpovídat celkové ceně bez DPH
dle položkových rozpočtů.
12. Místo a termín pro doručení nabídek
Termín pro doručení nabídek: 19. února 2016 do 10.00 hod.
Nabídky se podávají v listinné podobě doporučené poštou nebo osobně na podatelnu pověřeného
zadavatele na adresu: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky je za okamžik
převzetí pověřeným zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou pověřeného zadavatele.
Pověřený zadavatel zajistí na každé převzaté nabídce uvedení přesného času a data převzetí. Pro
splnění dané časové lhůty pro předání nabídek je pověřeným zadavatelem stanoven den předání
nabídky na výše uvedené adrese, nikoli den podání na příslušném poštovním úřadě!
Pracovní doba podatelny:
Po, St
7:30 – 11:00, 12:00 – 17:00
Út, Čt
7:30 – 11:00, 12:00 – 15:30
Pá
7:30 – 11:00, 12:00 – 13:00
Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce a označena tímto textem:
Veřejná zakázka malého rozsahu
Obnova fasády a restaurátorské práce na exteriéru fasády objektu radnice nám. Svornosti č. 1
v Českém Krumlově
Neotvírat do úředního otevření
Obálka musí být na uzavření opatřena razítkem, případně jménem a podpisem uchazeče. Na obálce
musí být čitelně uveden obchodní název a adresa uchazeče.

13. Doklady
Všechny požadované dokumenty předkládá uchazeč v prosté kopii, není-li uvedeno jinak.
Dodatečně vyžádané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních a profesních předpokladů
nesmí být k poslednímu dni, ke kterému je prokázáno splnění kvalifikace, starší devadesáti
kalendářních dnů a předkládají se rovněž v prosté kopii.
14. Požadavek pověřeného zadavatele na jednotné uspořádání písemné nabídky a dokladů
k prokázání kvalifikace
Nabídka uchazeče bude obsahovat nejméně tyto doklady (uvedené členění je doporučené):
1. Krycí list nabídky - (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky).
2. Obsah nabídky.
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za uchazeče (příloha č. 2 Výzvy k
podání nabídky).
4. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za statutární orgány uchazeče
(příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky).
5. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních kritérií dle bodu 6.1 a bodu 6.2. písm. a) až
c).
6. Přehled požadovaného počtu dodávek a prací stejného nebo obdobného typu jako je předmět
plnění veřejné zakázky, realizovaných uchazečem v období určeném v bodě 6.3. Výzvy k podání
nabídky (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky).
7. Další doklady a prohlášení uchazeče, např. podle bodu 8 písm. a) Výzvy k podání nabídky
(příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky).
8. Seznam osob dle § 44 odst. 6 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou
zakázku plnit (příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky).
9. Vlastní nabídka - oceněný soupis prací a dodávek v členění položkového rozpočtu.
10. Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 7 Výzvy k podání nabídky). Do návrhu smlouvy mohou být
doplněny pouze identifikační údaje za uchazeče a nabídkové ceny za jednotlivé části
předmětu zakázky a nabídková cena celkem bez DPH. Návrh smlouvy o dílo musí být
podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy o dílo
podepisuje osoba zplnomocněná jednat za uchazeče či zájemce, musí být k nabídce přiložena plná
moc pro tuto osobu, ze které bude patrný rozsah zplnomocnění. Plná moc musí být vždy
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, originál příslušné plné moci musí
být v takovém případě součástí nabídky. Text návrhu smlouvy o dílo, přiložený k Výzvě o podání
nabídky, je jednotný a závazný pro všechny uchazeče.
11. Prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky.
15. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět veřejné zakázky s
váhou 100%. Pověřený zadavatel nestanoví žádná další hodnotící kritéria.
16. Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
Pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek jmenuje pověřený zadavatel komisi.
Pověřený zadavatel tímto stanovuje, že komise pro otevírání obálek plní rovněž funkci komise pro
posouzení a hodnocení nabídek.
Otevírání obálek je neveřejné. Obálky s nabídkami budou otevírány v pořadí, v jakém byly
pověřenému zadavateli doručeny.
Komise posoudí obdržené nabídky, zejména posoudí splnění kvalifikace a dalších požadavků
pověřeného zadavatele. V případě potřeby může komise požádat uchazeče o podání vysvětlení a
doplnění nabídky. Pokud nabídka uchazeče nesplňuje požadavky pověřeného zadavatele, komise
rozhodne o jejím vyřazení a navrhne pověřenému zadavateli vyloučení uchazeče.
Komise provede hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií. O posouzení kvalifikace, posouzení
nabídek a hodnocení zpracuje komise Protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek.
Protokol předloží komise pověřenému zadavateli k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Po rozhodnutí pověřeného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky odešle pověřený zadavatel všem
uchazečům do patnácti pracovních dnů po svém rozhodnutí oznámení o výběru. Uchazeči jsou svou
nabídkou vázáni po dobu devadesáti kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po skončení lhůty
pro podání nabídek. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je svou nabídkou vázán
do doby uzavření smlouvy o dílo, nejdéle však dalších 30 dnů.
Obdržené nabídky zůstanou archivovány u pověřeného zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení
soutěže. Vyřazené nabídky se uchazečům nevrací.
17. Práva pověřeného zadavatele
Pověřený zadavatel si vyhrazuje tato práva:
- doplnit zadávací podmínky v průběhu lhůty pro poskytování dodatečných informací při dodržení
základních zásad zadávacího řízení dle § 6 zákona,
- neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,
- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
Přílohy:
1)
Krycí list nabídky
2)
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za uchazeče
3)
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních kritérií za statutární orgány uchazeče
4)
Přehled požadovaného počtu dodávek a prací stejného nebo obdobného typu jako je předmět plnění
veřejné zakázky, realizovaných uchazečem v období určeném v bodě 6.3. Výzvy k podání nabídky
5)
Prohlášení uchazeče o některých skutečnostech
6)
Seznam osob dle § 44 odst. 6 zákona, s jejichž pomocí hodlá dodavatel (zhotovitel) veřejnou
zakázku plnit (subdodavatelé - podzhotovitelé)
7)
Návrh smlouvy o dílo
8)
Projektová dokumentace - restaurátorský návrh
9)
Položkový rozpočet prací na obnově památkové podstaty kulturní památky (uznatelné náklady) a
položkový rozpočet ostatních prací nutných ke zhotovení díla (neuznatelné náklady).
V Českém Krumlově dne 25. ledna 2016
........................................................
Mgr. Dalibor Carda

starosta města

