Obec Svor
____________________________________________________________________________________________________________
Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Svor 21.3.2013
ObÚ Svor č.j./2013

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou
v souladu s ustanovením §18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách a dále směrnicí obce Svor č. 2/2012 zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek s názvem:

„Restaurování portálu a kamenného soklu kaple Nejsvětější
Trojice ve Svoru“

Identifikační údaje zadavatele:
OBEC SVOR
Svor 195, 471 51 Svor
IČ: 00261009
č.ú. GE MONEY BANK 10829824/0600
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Vymezení předmětu zakázky, možnosti získání zadávací dokumentace:
Jedná se o restaurování portálu a kamenného soklu kaple Nejsvětější Trojice
ve Svoru postavené na st.p. č.112 v k.ú. Svor, nemovitá kulturní památka zapsaná v
ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 26393/5-3328.
Cílem restaurování kamenických prvků je především statické zajištění portálu
a stabilizace rozpadu pískovce. Překlad bude ve zdivu nad ním posílen kovovou
výstuhou hloubkově osazenou do zdiva a nerezovým čepováním v kameni. Železný
hák pravého ostění bude vyjmut a nový pak osazen do zdi. Neprodyšné nátěry všech
kamenných prvků budou mechanicky odstraněny, pískovec bude odborně chemicky
zpevněn, plasticky doplněn. Restaurovaná památka bude opatřena paropropustným
barevným nátěrem a hydrofobizována. O vykonaných restaurátorských pracích bude
zpracována restaurátorská zpráva s fotografickou dokumentací.
Pol.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Popis
Provedení laboratorního vyšetření
stavu vodorozpustných solí
Odstranění starých nátěrů a
odsolení portálu
Povrchové zpevnění portálu
organokřemičitým konsolidantem
Statické zajištění portálu a fixace
nadpraží nerezovým čepováním
Čepování spodní části pravého
ostění a osazení nového háku
Výroba a osazení nového
kamenného prahu
Plastické doplnění portálu umělým
pískovcem
Předláždění štětové čedičové dlažby
před vstupem
Odstranění starých nátěrů a
odsolení celého soklu
Povrchové zpevnění celého soklu
organokřemičitým konsolidantem
Plastické doplnění celého soklu
umělým pískovcem
Celkový barevný nátěr a barevné
odlišení letopočtu na klenáku
portálu
Restaurátorská zpráva a
fotografická dokumentace

m.j.

množství

M2

5

M2

5

ks

1

M2

15

M2

30

M2

30

ks
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Podklady pro zpracování nabídky je možné získat na Obecním úřadu ve Svoru e-mail:
svor@obecsvor.cz nebo na tel. čísle: 487 751 522.
Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro předložení nabídek je do 11.4.2013 do 17:00 hodin 2013, místo pro podání
nabídek Obecní úřad Svor, Svor 195, 471 51 Svor. Obálku zapečeťte a viditelně označte
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„Výběrové řízení – Restaurování portálu a kamenného soklu kaple Nejsvětější Trojice
ve Svoru - NEOTVÍRAT“.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Zadavatel požaduje předložit platné doklady o oprávnění k podnikání vztahující se
k předmětu plnění zakázky – živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku ( vše
prosté kopie).
Hodnotící kriteria:
Cena včetně DPH.
Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek
tj.11.4.2013 ve 14:00 hodin a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky.
Číselné označení zakázky v registru obce:
Zakázka č.1/2013
Předložení nabídky v cizím jazyce:
Nabídka může být podána pouze v českém jazyce.
Kontaktní údaje:
V nabídce požadujeme uvést kontaktní údaje na osobu s níž budeme v případě výběru
firmy pro realizaci zakázky komunikovat.
Oprávnění podat pouze jednu nabídku:
Zadavatel upozorňuje na to že každý dodavatel je oprávněn podat pouze jednu
nabídku, podává-li samostatnou nabídku, nemůže být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění
kvalifikace ani podat společnou nabídku s jiným dodavatelem.
Vyhrazení práva zadavatele na zrušení zakázky:
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávání zakázky a právo nepřijmout
žádnou nabídku.
Požadavek na prohlášení uchazeče:
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo prohlášení uchazeče, že souhlasí se
zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy
s uchazečem a všech jejích dodatků a dalších informací, které mají být zveřejněny dle
Směrnice č.2/2012 zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.
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Požadavky na předložení návrhu smlouvy:
Smlouva o dílo na „Restaurování portálu a kamenného soklu kaple Nejsvětější Trojice
ve Svoru“
Návrh smlouvy musí obsahovat následující požadavky zadavatele.
Obchodní podmínky:
termín dodání předmětu plnění – Restaurování portálu a kamenného soklu
kaple Nejsvětější Trojice ve Svoru, práce na realizaci zakázky budou zahájeny v
6/2013 a ukončeny v 8/2013.
-

cena předmětu plnění včetně DPH.

Platební podmínky:
-

lhůta splatnosti faktur 30 dní ode dne doručení vystavené faktury

platba za dodávku předmětu plnění bude realizována bezhotovostním
převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po řádném předání předmětu
plnění. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů. Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Další podmínky:
Návrh smlouvy musí splňovat ustanovení obecně závazných právních
předpisů, které se vztahují k typu uzavírané smlouvy a provádění příslušné zakázky.
Návrh smlouvy musí splňovat ustanovení obecně závazných právních
předpisů, které se vztahují k provádění příslušné zakázky, a musí zároveň obsahovat
závazná smluvní ustanovení, která jsou uvedena v odstavcích tohoto článku výzvy
(platební, obchodní a další podmínky) přičemž ustanovení smlouvy zapracovaná
uchazečem nesmí být v rozporu s těmito závaznými smluvními ustanoveními a nesmí
vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele uvedená
v této výzvě k podání nabídky.
Datum vyhodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek proběhne dne 11.4.2013 v 17:00 hodin v kanceláři Obecního
úřadu Svor.
Za obecní úřad dne: 21.3.2013
………………………………………………..
Ing. Kateřina Jonáková
starostka
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