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Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
dle § 7 odst. 3) a dle § 18 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a  
dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV 

ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
 
Název veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

Rekonstrukce st
�
ešního plášt� kostela 

 

Identifika ční údaje zadavatele: 
Název:    Římskokatolická farnost Studenec u Horek 
Adresa zadavatele:  Studenec 56, 512 33 
                                                
Statutární zástupce:  ThMgr. Miloslav Paclík, administrátor 

tel.: 481 596 223 
e-mail: pclkm@seznam.cz 

IČ: 45597626 
 
 
Čl. 1) Informace o předmětu zadávané zakázky 
 
V rámci projektu: Rekonstrukce st ešního plášt  kostela  financovaného z Programu 
rozvoje venkova (reg. č. 09/007/41200/043/000713) bude na stávající budově kostela (budova 
v katastru nemovitostí evidována na stavební parcele číslo 256 v katastrálním území Čistá u 
Horek) zrealizována rekonstrukce střešní krytiny. 
 
 Předmětem rekonstrukce je výměna střešního pláště na budově kostela (vyjma 
střešního pláště hlavní věže, jehož rekonstrukce byla provedena v roce 2006) v Čisté u Horek. 
Účelem výměny krytiny je zamezení zatékání do objektu a tím zamezit poškozování stavby. 
 Bude třeba na několika místech opravit bednění. Rekonstrukce dále předpokládá 
výměnu stávající krytiny (eternit, břidlice, pozink. plech) za novou (eternit v kombinaci s 
mědí). Současně budou vyměněny také okapy a dešťové svody. Na střeše budou umístěny 
nové výlezy a zachytávače sněhu. 
 Krytí eternitem (šablony 40x40 cm) se předpokládá na hlavní lodi kostela. Sanktusová 
věžička a jednotlivé detaily jako lemování zdí, úžlabí a jiné předpokládá krytinu měděnou. 
Půl-kuželová plocha nad uzavřením presbytáře bude kryta šablonami eternit o rozměrech 
30x30 cm. Na uchycení krytiny budou použity měděné hřebíky. 
 Stávající eternit (odpad obsahující azbest) bude uložen v souladu se zákonem. 
 Během rekonstrukčních prací se nepředpokládá celkové uzavření prostoru staveniště     
(v kostele se budou konat bohoslužby a nebude uzavřen přístup na hřbitov). Za bezpečnost 
práce při stavbě bude zodpovídat zpracovatelská firma. 
 Dále bude provedena montáž hromosvodu a jeho revize. 
 
stavební práce    CPV 
pokládka střešních krytin   45261210-9 
hromosvody     31216200-5 
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Čl. 2) Zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentace je přílohou výzvy. 
(Pro vývěsku: Dokumentace může být zájemcům na základě požadavků zaslána. Kontaktní 
osoba: Ludmila Žalská, tel.: 732 139 829; e-mail: ludmila.zalska@gmail.com) 
 
Čl. 3) Lhůta a místo pro podání nabídek 
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek: 
Datum: 11. května 2010 
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 
Datum:     26. května. 2010, hodina: 14,00 
 
Nabídky budou doručeny v uzavřených orazítkovaných obálkách označených „Rekonstrukce 
střešního pláště kostela - NEOTVÍRAT“  a adresou uchazeče. 
 
Nabídky je možné předat osobně do sídla zadavatele �ímskokatolická farnost Studenec u 
Horek, �p. 56, Studenec, PS� 512 33. 
Osobní předání nabídky je možné ve středu od 10:30 do 12:00 a ve čtvrtek od 9:00 do 10:00. 
 
Uchazeč může podat nabídku též prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu 
zadavatele �ímskokatolická farnost Studenec u Horek, �p. 56, Studenec, PS� 512 33 a to tak, 
aby byla do skončení lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. 

 
Dotazy: tel.: 732 139 829, e-mail: ludmila.zalska@gmail.com. 
 
 
Termín otevírání obálek s nabídkami a posuzování a hodnocení nabídek 
Datum: 26. 5. 2010, hodina: 19 hod 
Otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek bude neveřejné a uskuteční se v sídle 
zadavatele. 
 
Čl. 4) Údaje o hodnotících kritériích  
Základním kritériem hodnocení je: Nejnižší nabídková cena včetně DPH. 
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny.  
 
Čl. 5) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace  
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:  
a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč čestným prohlášením, 

z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady. 
Prohlášení doloží na závazném formuláři, který je přílohou zadávací dokumentace. 
 

b) K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona uchazeč doloží: 
- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč 

zapsán – doložit kopiemi, 
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci – doložit kopiemi, 

 
Uchazeč, který neprokáže ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z 
další účasti v zadávacím řízení. 
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Pokud uchazeč nepředloží výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, ač by měl 
být v obchodním rejstříku či v jiné obdobné evidenci zapsán, bude z tohoto důvodu vyloučen 
z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace.  
 

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a profesních 
kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce.  

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených     
v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ne staršího 
než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm 
uvedených údajů. Tyto doklady budou doloženy v kopiích. 

 
Čl. 6) Různé  
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.  
 
Zadavatel upozorňuje zájemce, že dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí 
být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacím řízení, jinak bude 
vyloučen ze zadávacího řízení.  
Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, však může být subdodavatelem 
více uchazečů v tomto zadávacím řízení.  
 
Zadavatel si vymezuje právo zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy o dílo bez uvedení 
důvodu. 
 
 
Příloha: zadávací dokumentace (Pro vývěsku: Dokumentace může být zájemcům na 
základě požadavků zaslána. Kontaktní osoba: Ludmila Žalská, tel.: 732 139 829; e-mail: 
ludmila.zalska@gmail.com) 
 
 
 
Ve Studenci, dne 10. 5. 2010                                                  ...................................... 
        ThMgr. Miloslav Paclík 
                                                                                                    administrátor 
 


