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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení
záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbou
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“
podle § 12 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (v platném znění) - veřejná zakázka
malého rozsahu služby zadávaná dle § 18 obecné výjimky z působnosti zákona v souladu se
směrnicí města Horažďovice č.4/2014 upravující postup při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
1.

2.

Zadavatel
Název:
Sídlo:
Zastoupené:
Bankovní spojení:
IČ, DIČ

město Horažďovice
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou města
ČS, a.s. Klatovy, č.ú. 27 – 821898399/0800
00255513, CZ00255513

Všeobecné podmínky
2.1. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, odmítnout všechny nabídky,
neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů, v průběhu poptávky změnit nebo doplnit její
podmínky a změnit zadávaný rozsah.
2.2. Odevzdáním nabídky nevzniká uchazeči právní nárok na finanční odměnu za vypracování
nabídky.
2.3. Pokud jsou v zadávací dokumentaci (včetně výkazu výměr) uvedeny odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožní pro
plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení
v souladu s § 44 odst. 11 zákona.

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem veřejné zakázky je provádění záchranného archeologického výzkumu
v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí
v Horažďovicích“ ve smyslu § 22 zák. 20/1987 Sb. Ve znění zák. 425/1990 Sb. a
zák.242/1992 Sb. o státní památkové péči.
- záchranný archeologický výzkum bude realizován formou odborného dohledu,
dokumentace řezů/profilů sond a podle potřeb formou rychlé archeologické
exkavace a dokumentace všech archeologických objektů a situací v místě výkopů
pro nové či rozšiřované objekty a sítě
- záchranný archeologický výzkum bude tvořen vlastními archeologickými
výzkumnými pracemi v terénu, dokumentací archeologických situací a vyzdvižením
archeologických nálezů případně antropologický průzkum lidských ostatků a dále
pak vyhodnocením a zpracováním pořízené dokumentace a nalezených památek a
vzorků do nálezové zprávy
- vypracováním a předáním závěrečné zprávy o provedení záchranného
archeologického výzkumu
Přesný rozsah záchranného archeologického výzkumu vyplyne z rozsahu plánovaných
zemních prací s ohledem na již proběhlé záchranné výzkumy.
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Předpokládaný rozsah záchranného výzkumu:
měrná jednotka

maximální množství

Archeologický dohled
(v četnosti maximálně 1 návštěva na
rozkrytý úsek)
Archeologický výzkum, sondáž

h

875

h

1980

Zabezpečení archeologických
nálezů na místě

h

1630

Stěhování archeologických nálezů ,
zpracování, dokumentace

h

1340

-

-

zadavatel poskytuje k zapůjčení uchazeči Nálezovou zprávu o zjišťovacím
archeologickém výzkumu při přípravě rekonstrukce Mírového náměstí zpracovanou
společností ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek,
Tomanova 3, 301 00 Plzeň.
Zadavatel poskytuje předpokládanou etapizaci realizace stavebních prací

3.2. CPV: 71351947-3
3.3. Předpokládaná cena zakázky je 1.100.000 Kč bez DPH.
Předpokládané náklady stavby jsou 36.603.540 Kč bez DPH
4.

Obchodní podmínky
4.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá Obchodní podmínky, které jsou
v zadávací dokumentaci předloženy formou formuláře smlouvy o dílo (příloha č.2).

5. Doba a místo plnění
5.1. Průběh a ukončení činnosti je vázán na termín zahájení a dokončení stavby jejím
zhotovitelem a termín uvedení do trvalého užívání. Předpokládaný termín realizace
stavby je od 15.09.2014 do 20.06.2015.
5.2. Místem plnění: jsou pozemky dotčené stavbou st.p.č. 1/1, 5, 10/1, 12/2, 13/2, 14, 147/1,
153, 151/2, 153/1, p.č. 2760/2, 2760/3, 2760/4, 2760/6, 2760/9, 2760/11, 2760/12, 2761,
2799 vše k.ú. Horažďovice, okres Klatovy, Plzeňský kraj
5.3. Prohlídka místa plnění: prostora jsou volně přístupné
6.

Požadavky na prokázání kvalifikace
6.1. doklad o oprávnění k provádění archeologického výzkumu
6.2. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán
6.3. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) až k) čestným
prohlášením – formulář přiložen k doplnění.

7.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
7.1. Uchazeč doloží nabídkovou cenu vyjádřenou v členění za poskytnutou službu dle bodu
3.1. tohoto dokumentu. V ceně budou obsaženy všechny práce, služby a výkony nutné
k realizaci této služby včetně dopravy.Cena bude členěna na cenu bez DPH, DPH a cenu
celkem. Cena bude uvedena v hodinových sazbách včetně předpokládané maximální
celkové ceny, překročení této předpokládané maximální celkové ceny je možné pouze na
základě předchozího souhlasu zadavatele.

8.

Požadavky na obsah a způsob zpracování nabídky
8.1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné podobě, podepsaná oprávněným
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zástupcem uchazeče.
8.2. Nabídka bude obsahovat
a) krycí list veřejné zakázky - v přiloženém tiskopisu (příloha č. 1) uchazeč doplní
veškeré údaje a podepíše oprávněnou osobou,
b) kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle čl. 6. této výzvy,
c) návrh smlouvy o dílo - v přiloženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2) uchazeč
doplní údaje o zhotoviteli, cenu za dílo a dobu plnění. Návrh smlouvy podepíše
oprávněná osoba,
d) nabídkový rozpočet
8.3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
9.

Způsob a lhůta pro podání nabídek
9.1. Nabídky musí být doručeny zadavateli v uzavřených obálkách označených jménem
uchazeče a nápisem ,,NÁMĚSTÍ - ARCHEOLOGOVÉ - NEOTVÍRAT“ na adresu
zadavatele nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Horažďovice.
9.2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.09.2014 v 09,00 hod.

10. Způsob hodnocení nabídek
10.1. Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném
rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše celkové nabídkové ceny (vč. DPH). Jako
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
11. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
11.1. Uchazeči jsou vázáni obsahem svých nabídek po dobu 90 kalendářních dnů počínaje
okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek
12. Zadávací dokumentace
12.1. Zadávací dokumentace obsahuje:
- příloha č. 1 - krycí list veřejné zakázky určený k doplnění údajů uchazečem
- příloha č. 2 - formulář smlouvy o dílo určený k doplnění údajů uchazečem
- příloha č. 3 - kopie projektové dokumentace stavby
- příloha č. 4 - nálezová zpráva o zjišťovacím archeologickém výzkumu
- příloha č. 5 - formulář prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- příloha č. 6 - předpokládaná etapizace realizace stavby
12.2. Zadávací dokumentaci lze písemně vyžádat u kontaktní osoby. Dokumentace bude
odeslána nejpozději 3 pracovní den následující po doručení žádosti
13. Kontaktní osoba
13.1. Kontaktní osoba Jitka Vokatá, tel. 371 430 573, e-mail: vokata@muhorazdovice.cz
V Horažďovicích dne 27.08.2014

Mgr. Karel Zrůbek v.r.
starosta
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