
Yyzva k podání nabídky a prokázání kvaliÍikace
dle Pravidel' kter mi se stanovují podmínlry pro poslcytování dotace na projekty PRv

čR r'a období 2007-2013, opat ení lv.l.2 Realizace místní rozvojové strategie

Název ve ejné zakáz|ry malého rozsahu na stavební práce:

obnova konstrukcí nad hlavní lodí kostela
Identifikační daj e zadavatele:
Název. Rímskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice
Sídlo: Roztoky u Jilemnice 1

Doručovací adresa zadavate|e'. Studenec čp. 56
PsČ 5l2 33 pošta Studenec

Statutární zástupce: P. Mgr. Thlic. Miloslav Paclík, administrátor
tel.: 481 596 223, mobil 776 197 696
e-mail : pclkm@ seznam. cz

IČ: 49295837

Čl t; Informace o p edmětu zadávané zakázlry

V rámci projektu: Obnova konstrukcí nad hlavní lodí kostela financovaného
zProgramu rozvoje venkova (reg. č. 1210161412001043100075l) bude na stávající budově
kostela (budova v katastru nemovitostí evidována na stavební parcele číslo 88 v katastrálním
uzemí Roaoky u Jilemnice, kulturní památka) zrealizována obnova konstrukcí nad hlavní lodí
kostela

P edmětem obnovy je:

- postupná demontáž, st ešní krytiny a prken v pruhu asi 2 m nad pozednicí nad boky lodi
kv li manipulaci
- postupné opravy st ešní vazby, vyměna zhlavi a protézy krokví, nové námětky
_ ošet ení konstrukcí proti d evokazrim
- montáž plného bednění
- dokončení montáže prozatímní st ešní krytiny a klempí skych prací

Podrobnosti eší technická dokumentace z.č.2l20l3 zpracovaná Ing. Pavlem Tschiedelem.

cPv 45000000-7 - Stavební práce

čl z; Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je p ílohou vyzvy.

Čl. s; Lh ta a místo pro podání nabídek

Počátek běhu lh ty pro podání nabídek:
Datum: 23. 4.2013.
Lh ta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání , rry k podání
nabídek.
Konec běhu lhťrty pro podání nabídek.
Datum. 10. 5. 2013. hodina: 10:00



Nabídky budou doručeny v uzav enych orazítkoYanych obálkách označenych ..obnova
konstrukcí nad hlavní lodí kostela - NEoTVIf,,7ry1ss a adresou uchazeče a adresou
zadavatele.

Nabídky je možné p edat osobně na adresu Řimskolratoliclra farnost Roztoky u Jilemnice, čp.
56, Studenec, PSČ 5I2 33 (budova fary)

osobní p edání nabídky je možné ve st edu 24.4.20l3. ve čtvrtek 25.4. a 2.5.20l3 vždy od
9:00 do 10:00.

Uchazeč mriže podat nabídku též prost ednictvím držitele poštovní licence na adresu
zadavatete Římskokatoliclrafarnost Roztoky u Jilemnice, čp. 56, Studenec, PSČ 5]2 33 ato
tak, aby byla do skoněení lhrity pro podání nabídek doruěena zadavateli.

Zadavatel nep ipouští elektronické podaní nabídky.

Dotazy: pouze písemně' e-mail: ludmila.zalska@8mail'com, (tel' .732 l39 829).

Termín otevírání obálek s nabídkami a posuzováni a hodnocení nabídek
Datum: pátek l0.5.20l3' hodina: l9,15 hod
otevírání obálek a posuzování a hodnocení nabídek bude neve einé a uskuteční se ve
Studenci ě.p. 56 (budova fa.y)

čl. l; Úoaje o hodnotících kritériích

Zák|adním kritériem hodnocení je: Nejnižší nabídková cena včetně DPH.
Hodnotící komise stanoví po adí nabídek podle vyše nabídkové ceny.

Čl s; Požadavlry na prokázání splnění livatifikace

Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:

a) Splnění základních kvalifikačních p edpokladri prokáže uchazeč čestnym prohlášením,
z jehož obsahu musí b;t z ejmé, že uchazeč spl uje zák|adni kvalifikační p edpoklady.
Prohlášení doloží na závazném formulá i, ktery je p ílohou zadávací dokumentace.

b) K prokáaaní profesních kvalifikaěních p edpoklad dle $ 54 zákona uchazeě doloží:
- ,.ypis z obchodního rejstfiku ěi jiné evidence ne starší než 90 dní, je_li v nich uchazeč

zapsin _ doložit kopiemi,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních p edpisti v rozsahu

odpovídajícim p edmětu ve ejné zakáuky, zejména doklad prokaaljici p íslušné
živnostenské oprávnění či licenci _ doložit kopiemi,

Uchazeč, LteÚ neprokáže ve lh tě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z
další irčasti v zadávacím ízení.
Pokud uchazeč nep edloží v'-ipis z obchodního rejstfiku či jiné obdobné evidence, ač by měl
byt v obchodním rejst íku či v jiné obdobné evidenci zapsán, bude z tohoto drivodu vyloučen
z další ričasti v zadixacim Íízení z d vodu nesplnění kvalifikace.

Uchazeěi mohou k prokázání základních kvalifikačních p edpoklad a profesních
kvalifikačních p edpoklad dle $ 54 zákona vy ít za podmínek stanovenych v s l27 zákona
v'.ilpisu ze seznamu kvalifikovanych dodavatel ne staršího než 3 měsíce.

Uchazeěi mohou k prokázání kvalifikačních p edpokladti vylŽit za podmínek stanovenych
v $ 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovanych dodavatel , ne staršího



než l rok. Tento certiťrkát nahraz$e prokiuání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm
uvedenych udaj . Tyto doklady budou doloženy v kopiích.

čt. o; Rrizné

Zadavatel nep ipouští variantní nabídky.

ie vždy v 19:00 p ed budovou kostela.

Zadavatel upozorríuje zájemce' že dodavatel, Ltery podal nabídku v zadávacím ízení, nesmí
b t současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacim Íízeni, jinak bude
vyloučen ze zadávacího Íizen|
Dodavatel, kÍery nepodal nabídku v tomto zadávacim ízení, však m že b;it subdodavatelem
více uchazeč v tomto zadávacimÍizeni'

drivodu.

P íloha: zadávací dokumentace

Ve Studenci, dne 21.4.2013
P. Mgr. Thlic. Miloslav Paclík

administrátor

u1ď


