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Římskokatolická farnost Velké Karlovice 
Velké Karlovice 274 
756 06 Velké Karlovice 

VÝZVA K PODANÍ NABÍDKY 

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, 
zadávanou dle §12 odst. 3 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 

znění, (dále jen „zákon") s dodržením postupu §6 zákona 

„Obnova střechy a opláštění kostela Panny Marie Sněžné44 

1. Zadavatel: 
Římskokatolická farnost Velké Karlovice 
Sídlo: Velké Karlovice 274, 756 06 Velké Karlovice 
IČO: 48739511 
Statutární zástupce: P. Mgr. Rastislav Kršák, SVD 
Kontaktní osoba: Ing. Anna Špalková 
Tel: +420 571454290 
Mobil: +420 732247283 
e.mail: favelkekarlovice@ado.cz 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na opravě dřevěného kostela Panny Marie Sněžné ve 
Velkých Karlovicích, týkajících se dřevěných částí kostela (krovy, šindele, podlaha na kůru) a zvonů. 
Kostel je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 
28932/8-349. Vzhledem ktéto skutečnosti kzákladním požadavkům na realizaci patří maximální 
respekt k dochovaným originálním částem, a maximální využití materiálů a technologií dobového 
stavebnictví. 

2.1 Popis předmětu veřejné zakázky 
Z technologického hlediska lze předmět veřejné zakázky rozdělit do několika základních kategorií: 

• Obnova (výměna) šindelového opláštění kostela 
• Obnova (výměna) dožilé šindelové krytiny střechy a s tím spojené latění 
• Obnova poškozených částí krovu - ošetření, plombování, protěžování či výměny za shodné 

prvky z jedlového dřeva 
• Celková obnova věže zahrnující demontáž (včetně provizorního zabezpečení stability 

konstrukce krovu), výměnu či opravu vadných prvků, výměnu krytiny a opravu zvonové 
stolice 

• Údržba 2 zvonů - demontáž, očištění, povrchová úprava patinou a voskem, renovace srdce, 
nový třmen srdce, stávající srdce tepelně žíhat, nové závěsy (detailní popis viz přiložený 
dokument technické vybavení zvonů 

• Obnova dožilé prkenné podlahy kůru a dřevěných stupňů u výstupního schodišťového 
ramena 

• Oprava bleskosvodné soustavy 
• Ošetření všech dotčených konstrukcí proti biotickým škůdcům 
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2.2 Druh veřejné zakázky 
Druhem veřejné zakázky je veřejná zakázka. na stavební práce 

2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH činí 5.209.647,- Kč 

2.4 Místo plnění veřejné zakázky 
Velké Karlovice - Kostel panny Marie Sněžné, okr. Vsetín, Zlínský kraj 

2.5 Termín plnění veřejné zakázky 
1. května 2015 - 30. listopadu 2015 

3. Lhůta a místo pro podání nabídky 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. dubna 2015 v 10:00 hodin. 
Místem pro podání nabídky je adresa sídla zadavatele: 

Římskokatolická farnost Velké Karlovice, 
Velké Karlovice 274, 
756 06 Velké Karlovice 

Nabídky je možno podat osobně (v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin, v poslední 
den lhůty do 10:00 hodin) nebo prostřednictvím poštovní či doručovací služby. Všechny doručené a 
přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem a budou zapsány do seznamu doručených a 
přijatých nabídek včetně uvedení data a času přijetí. Za rozhodující okamžik pro podání nabídky je 
vždy považováno fyzické převzetí nabídky (nebo zásilky) zástupcem zadavatele. 

Nabídky podané nebo doručené po skončení lhůty pro podání nabídky nebudou otevírány. 
Zadavatel si tyto nabídky ponechá a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla 
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace 

Výzva a zadávací dokumentace je zveřejněna a přístupna v elektronické podobě na WWW stránkách 
zadavatele: http://www. farnostvelkekarlovice.mablog. eu/ - záložka: Veřejná zakázka na obnovu 
kostela P.M. Sněžné 

5. Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumentaci tvoří soubor těchto dokumentů: 
- 01 Výzva, 
- 02 Zadávací dokumentace - podmínky a požadavky, 
- 021 P l - K r y c í list, 
- 022 P2 - Návrh SoD, 
- 023 P3 - Výkaz výměr, 
- 023 P3a - Výkaz výměr - zvony, 
- 024P4-CP-ZKP 
- 025P5-CP-FEZ 
- 026 P6 - Seznam subdodavatelů 
- 027 P7 Projektová dokumentace 
- 028 P8 Vyjádření orgánů státní správy 

6. Dodatečné informace 

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 
Požadavek na dodatečné informace může být podán nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou podání 
nabídek. Zadavatel je povinen zaslat a uveřejnit dodatečné informace do 2 pracovních dnů. 
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7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Podrobnou specifikaci požadavků na prokázání kvalifikace stanovil zadavatel v dokumentu zadávací 
dokumentace „02 Zadávací dokumentace - podmínky a požadavky". 

8. Hodnotící kritéria 

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude 
nabídková cena včetně DPH v Kč. Nabídky budou hodnoceny tak, že bude vytvořen pořadový seznam 
nabídek od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou k nejvyšší nabídkové ceně. Vítěznou nabídkou je ta 
nabídka, která má nejnižší nabídkovou cenu. 

9. Varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

10, Zrušení zadávacího řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Zrušením zadávacího řízení uchazeči nevzniká 
žádné právo náhrady nákladů. 

Ve Velkých Karlovicích dne 9. dubna 2015 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
VELKÉ KARLOVICE 

756 06 Velké Kailovtee óp. 274 
IÓO: 487 396 11 

Tel.: 571 454 290, 

Za zadavatele: P. Mgr. Rastislav Kršák, SVD 


