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Výzva
k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky na služby v režimu veřejné zakázky malého
rozsahu
(dle zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek)
Název veřejné zakázky:
Záchranný archeologický výzkum (ZAV) na stavbě „snížení vlhkosti zdivá v barokním
refektáři Konventu minoritů v Krnově.“
(součást projektu: "Církevní turistika polsko-českého pohraničí", v rámci Fondu
Mikroprojektů PWT INTERREG Euroregionu Praděd, číslo projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0000878)
Identifikační údaje zadavatele:
Název:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupce:
Kontaktní osoba:
Tel:
E-mail:
www:

Konvent minoritů v Krnově
Štursova 85/2, 79401 Krnov
66182221
Mgr. Josef Goryl, kvardián
Mgr. Josef Goryl
595 171 332, 608 888 270
krnov@minorite.cz
http://krnov.minorite.cz

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
1. Terénní práce:
V rámci stavby bude v celé ploše (76,37 m2) refektáře odstraněna současná betonová
podlaha a bude odstraněn historický zásyp až na úroveň podlah suterénu (v průměru
1,6 m). Celkový objem archeologických terénů včetně zděných konstrukcí je odhadnut na
122 m3. Vybírání zásypu suterénu bude probíhat postupně po jednotlivých úsecích podle
pokynů archeologa a za průběžné podrobné dokumentace profilů, odhalených situací a
zděných konstrukcí. Terénní práce nemohou překročit lhůtu jednoho měsíce.
Pomocné pracovníky zajistí zadavatel.
2. Zpracování nálezů a nálezové zprávy (do dvou týdnů od zakončení terénních prací).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
150 000,- Kč, bez DPH
Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky
září 2017 – listopad 2017
Místo plnění veřejné zakázky
Klášter minoritů v Krnově (Konvent minoritů v Krnově, Štursova 2, Krnov)
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Zadávací dokumentace
Dokumentaci tvoří projekt „snížení vlhkosti zdivá v barokním refektáři Konventu minoritů
v Krnově“ zpracovaný Ing. Arch. Markem Růžičkou v únoru 2017. Součástí zadávací
dokumentace je rovněž rozhodnutí č. 10/2017 odboru výstavby státní památkové péče
Městského úřadu Krnov a stavební povolení č.j. KRNOOV-33585/2017 zmud ze dne 22.5.2017
vystavené odborem výstavby Městského úřadu Krnov.
Vyzvaní uchazeči obdrží zadávací dokumentaci současně s výzvou elektronicky, ostatní
uchazeči obdrží zadávací dokumentaci v elektronické podobě na základě žádosti zaslané na email krnov@minorite.cz zadavatele do tří dnů ode dne přijetí žádosti zadavatelem.
Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za provedení ZAV včetně DPH. Nabídková cena
musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci prací, včetně všech nákladů
souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, náklady na energie, vodu, rizika spojená
s charakterem prací a stavem objektu, provozem zadavatele, obecný vývoj cen, zvýšené
náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).
Nabídková cena bude zpracována podle následujících tabulek:
1. Terénní práce ZAV – hodinové sazby v jednotlivých kategoriích pracovníků
Počet pracovníků
Zařazení
Hod. sazba Počet dnů po 8 hod. Celkem v Kč
Archeolog
Asistent AV
Technik AV
Terénní práce celkem
2. Zpracování nálezů a nálezové zprávy
Počet pracovníků
Zařazení
Hod. sazba Počet dnů po 8 hod. Celkem v Kč
Archeolog
Asistent AV
Technik AV
Zpracování celkem
Požadavky na zpracování návrhu smlouvy o dílo
Jsou obsaženy v obchodních podmínkách. Uchazeč předloží jako součást své nabídky
podepsaný návrh smlouvy o dílo. Tento návrh smlouvy musí obsahovat minimálně náležitosti
obsažené v obchodních podmínkách. Pokud uchazeč provede v obchodních podmínkách
jakékoliv změny, je povinen je vyznačit barevně. Uchazeč není oprávněn měnit obchodní
podmínky v neprospěch zadavatele.
Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. září 2017 v 15:00 hod.
Nabídky budou doručeny v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky,
slovem „NEOTVÍRAT“ a adresou uchazeče.
Adresa místa doručení nabídek:
Konvent minoritů v Krnově
Štursova 85/2
794 01 Krnov
Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční v sídle zadavatele dne 14. září 2017 v 15:00 hod.
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Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Uchazeč prokáže svou kvalifikaci předložením:
- čestného prohlášení, že splňuje základní kvalifikační předpoklady dle zákona o veřejných
zakázkách
- kopie dokladu opravňujícího k podnikání (výpis z OR, živnostenský list ap.)
- kopie licence MKČR pro archeologické práce
- dokladů o realizací minimálně tří zakázek obdobného typu a rozsahu, které uchazeč
realizoval v posledních deseti letech, včetně potvrzení objednatele, že tyto práce byly řádně
provedeny
Údaje o hodnotících kritériích
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
Dodatečné informace a prohlídka místa plnění
Na drobné dotazy a případné nejasnosti (které nemají vliv na podstatu zadávací dokumentace)
je možno zodpovědět také telefonicky (tel.č. 595 171 332, 608 888 270). Je možno také po
domluvě se zadavatelem uskutečnit prohlídku místa plnění.
Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
1. Soutěž zrušit
2. Odmítnout veškeré předložené nabídky
3. Omezit rozsah plnění veřejné zakázky nebo plnění rozdělit na etapy
4. Nehradit uchazečům náklady vzniklé účastí v soutěži
V Krnově 1. 9. 2017
za Konvent minoritů v Krnově
Mgr. Josef Goryl, kvardián

