Výzva k podání nabídky – zadávací podmínky
ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném
znění (dále jen „zákon“) na realizaci zakázky malého rozsahu:

OPRAVA A REVITALIZACE BÝVALÉHO ŽIDOVSKÉHO
HŘBITOVA – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE
Tato zakázka je spolufinancována z rozpočtu Karlovarského kraje
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
IČ:
Adresa/sídlo:
Osoba zastupující zadavatele:
Telefon:
E-mail:

Obec Verušičky
00255131
Verušičky 5, 364 52 Verušičky
Petr Kvasnička, starosta obce
724 181 471
starostaverusicky@seznam.cz

2. Název zakázky:
Oprava a revitalizace bývalého Židovského hřbitova – zpracování projektové dokumentace

3. Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu na služby

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky:
Místo pro podání nabídky:

do 29.8.2022 do 17.00 hod
Obecní úřad Verušičky 5, 364 52 Verušičky

Nabídku je možno podat poštou nebo osobně dle předchozí telefonické domluvy tak, aby byla
doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osoba pro podání nabídky:
Petr Kvasnička, tel. 724 181 471, e-mail: starostaverusicky@seznam.cz
5. Termín pro otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami účastníků se uskuteční ihned po uplynutí lhůty tj. dne 29.8.2022 v 17.00
hod v sídle zadavatele OÚ Verušičky 5, 364 52 Verušičky.

Stránka 1 z 4

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána a komise
nabídku neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po
uplynutí lhůty pro podání nabídek.
6. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem zadávané zakázky je zpracování projektové dokumentace „Oprava a revitalizace bývalého
Židovského hřbitova“.
Projektová dokumentace bude zpracována PD v rozsahu požadavků na dokumentaci dle Zákona o
zadávání veřejných zakázek a Vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných norem, předpisů a požadavků
dotčených orgánů, osob a institucí.
PD bude konzultována se zástupci Židovské obce Karlovy Vary.
PD bude řešit:
1) opravu ohradní zdi (včetně statiky)
2) opravu objektu márnice (včetně statiky)
3) revitalizaci plochy hřbitova
4) projekt zeleně a expozice Židovského hřbitova Luka
5) přístupovou komunikaci a zpevněnou odstavnou plochu
7. Hodnotící kritéria pro zadání zakázky
Hodnocení bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky dle nejnižší nabídkové ceny
– 100 % kritérium nejnižší nabídková cena.

8. Požadavky na prokázání kvalifikace
Požadavky na prokázání splnění základní způsobilosti:
a) Čestné prohlášení, dle závazného vzoru v příloze č. 2 zadávací dokumentace o splnění základní
způsobilosti (originál).
Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti:
a) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Výpis nesmí být starší 3 měsíců
přede dnem zahájení zadávacího řízení (prostá kopie).
9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

„Oprava a revitalizace bývalého Židovského hřbitova – zpracování projektové
dokumentace - NEOTEVÍRAT“
Na obálce musí být uvedena adresa účastníka.
Nabídka bude předložena písemně 1x v originále v českém jazyce.
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Nabídka bude na úvodním listu nabídky - krycím listu dle vzoru viz příloha č. 1 zadávací dokumentace
- potvrzena statutárním orgánem účastníka nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního
orgánu. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce příslušnou plnou moc,
či jiný platný pověřovací dokument.
10. Přílohy zadávacích podmínek – zadávací dokumentace
Účastník závazně použije následující pokyny pro zpracování nabídky:
a) Krycí list nabídky - na krycím listu nabídky budou vyplněny všechny předepsané údaje dle
vzoru viz příloha č. 1 zadávací dokumentace - originál
b) Čestné prohlášení - dle vzoru viz příloha č. 2 zadávací dokumentace – originál
c) Prokázání splnění profesní způsobilosti - v souladu s bodem 8 - výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Výpis nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení
zadávacího řízení (prostá kopie)
d) Návrh smlouvy o dílo - originál
11. Požadavek na zpracování nabídkové ceny
Zadavatel požaduje pro účely výběrového řízení zpracování nabídkové ceny jako celkové a nejvýše
přípustné ceny za plnění předmětu zakázky. Nabídková cena může být překročena pouze v případě
legislativních změn týkajících se zákonem stanovené výše daně z přidané hodnoty. Cena musí
zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (Kč).
Nabídková cena bude členěna:
- cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- samostatně DPH v zákonné výši k datu podání nabídky
- cena v Kč včetně DPH.
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 této
zadávací dokumentace.
12. Doba plnění:
- předpokládaný termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy o dílo
- termín ukončení doby plnění: nejpozději do 30.11.2022

13. Místo plnění: Židovský hřbitov, p. p. č. 549 k. ú. Luka u Verušiček

14. Požadavky na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné nabídky
od každého účastníka.
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15. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci obdrží vyzvaní účastníci e-mailem spolu s výzvou k podání nabídky.
16. Ostatní ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně upřesnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit kdykoliv před uzavřením smlouvy výběrové řízení.

Ve Verušičkách dne 17.8.2022

Petr Kvasnička
starosta obce Verušičky
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