Město Kraslice – nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice
Tel. 352 370 450 , E-mail majetek@meu.kraslice.cz

Váš dopis znač./ ze dne

Naše značka
RaSMM/2013/72/Bah

Vyřizuje/tel
Bahno/352370450

Kraslice dne
20. 5. 2013

Výzva ke zpracování nabídky na zpracování projektové dokumentace „ Kraslice –
stavební úpravy hřbitovní kaple a rozlučkové síně v rozsahu dle SH průzkumu“.
Vyzýváme Vás k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování
projektové dokumentace stavebních úprav hřbitovní kaple a rozlučkové síně v Kraslicích
v rozsahu dle provedeného Stavebně historického průzkumu hřbitovní kaple a rozlučkové síně
v Kraslicích, provedeného ing. Janem Anderlem, Atelier historické architektury Plzeň v roce
2012, pro vydání stavebního povolení a zadání stavby veřejné zakázky, včetně rozpočtu a
výkazu výměr v počtu 6 paré a CD.
1. Identifikační údaje zadavatele, kontaktní údaje:
Název:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
IČ:

Město Kraslice zastoupené starostou - ing. Zdeňkem Brantlem
Emil Bahno, vedoucí odboru RaSMM, MěÚ Kraslice, tel. 352370450
Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice
00 25 94 38

2. Název a popis předmětu zakázky:
Název:
„Kraslice – stavební úpravy hřbitovní kaple a rozlučkové síně v rozsahu dle SHP“
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu na projektové práce zadávána mimo režim zákona
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
60 tis. Kč (bez DPH)
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy
hřbitovní kaple a rozlučkové síně v Kraslicích rozsahu dle námětů pro úpravu stavby
vyplývající ze zpracovaného Stavebně historického průzkumu (viz. odst. Závady památkové a
architektonické a Náměty pro úpravu stavby), který je součástí zadávací dokumentace veřejné
zakázky na projektové práce.
Budova hřbitovní kaple a rozlučkové síně jsou umístěny v čele hřbitovního areálu města
Kraslice a byly dne 27.01.2012 prohlášeny Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou.

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování konzultována s Národním památkovým
ústavem v Lokti a se Stavebním úřadem v Kraslicích.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV71000000 – projektové a rozpočtové práce

3. Podmínky plnění veřejné zakázky:
Místem plnění je budova hřbitovní kaple a rozlučkové síně na stavební parcele č. 1476 v k.ú.
Kraslice, v areálu hřbitova města Kraslice, která je ve vlastnictví města Kraslice, správce
Technické služby města Kraslice, p.o. a přístupná po předchozí dohodě s ředitelem TSm
Kraslice p. Robertem Vopičkou, tel. 606 525957.
Projektové práce budou obsahovat vlastní průzkumné práce (zjištění výskytu inž. sítí), nové
geodetické zaměření včetně polohopisu a výškopisu, dopracování projektu na ZDS, kontrolní
rozpočet, VV a inženýrská činnost nezbytná pro vydání příslušných povolení a dalších
vyjádření vyplývajících z požadavků dotčených organizací a účastníků řízení, uplatněných
v rámci zpracování projektové dokumentace.
Předpokládané zahájení zpracování PD je 06/2013.
Ukončení zpracování PD navrhne uchazeč ve své nabídce.
4. Zadávací dokumentace
−
−
−
−
−

Přehledná situace KN v měř. 1 : 1000
Výpis z katastru nemovitostí
Formulář nabídky
Čestné prohlášení
Stavebně historický průzkum na CD

5. Lhůta a místo podání nabídky, způsob podání nabídek:
Datum a hodina pro předložení nabídek:
Nabídky lze podat nejpozději do 7.6.2013, buď osobně v pracovních dnech pondělí až
čtvrtek do 14:00 hod, v pátek do 13,00 hod v podatelně Městského úřadu Kraslice nebo
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nabídky budou v řádně
uzavřené obálce s uvedením kontaktní – zpáteční adresy uchazeče.
Obálka bude označena názvem veřejné zakázky: „ Kraslice – stavební úpravy hřbitovní
kaple a rozlučkové síně – Neotvírat“. Nabídky musí být předloženy uchazečem písemně
v českém jazyce.
Součástí nabídky bude vyplněný formulář nabídky, čestné prohlášení, prokázání splnění
kvalifikačních předpokladů a referenční list minimálně 1 obdobné realizované projektové
dokumentace.
Adresa pro zasílání nebo osobní doručení nabídek:
Město Kraslice, nám. 28. října, 1438, 358 20 Kraslice
6. Požadavky na splnění kvalifikace dodavatelů
Profesní kvalifikační předpoklady

uchazeč prokáže splnění předložením níže uvedené kvalifikace, která je předpokladem
hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení v originále nebo ověřené kopii:
− výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 90 dní k datu podání nabídek, je-li v něm zapsán
− dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zadávané zakázky, tj. provádění projektových prací dle ustanovení odst.1 § 158
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (vybrané činnosti ve výstavbě). Toto uchazeč doloží předložením příslušného
živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku, včetně příslušné
autorizace (dopravní stavby).
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a/ až k/ zákona
splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, jehož vzor je
uveden v zadávací dokumentaci. V případě, že podává nabídku více dodavatelů společně,
musí tuto kvalifikaci splnit každý z dodavatelů.

7. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky:
Hodnotícím kritériem pro zadávání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, tj.
nejnižší celková nabídková cena v Kč.
8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
− uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu v Kč, která bude včetně DPH.
− je nutné uvést nabídkovou cenu i bez DPH.
− nabídková cena bude dále položkově uvedena na průzkumné práce (zjištění výskytu
inženýrských sítí, geodetické zaměření, případné provedení sond a jejich vyhodnocení a
další dle uvážení), projektové práce (DSP a ZDS) a inženýrská činnost související
s vydáním příslušných povolení.
9. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu,
nejpozději však do uzavření smlouvy. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených
s účastí v tomto zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele
jako součást dokumentace v zadávání veřejné zakázky.

Těšíme se na Vaši nabídku
a jsme s pozdravem

……….………………………….
Ing. Zdeněk Brantl
Starosta

