
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

v souladu Pokynem Národního kontaktního místa k VZMR financovaným z EHP a Norských fondů (dále pokyn NKM) 
 za dodržení zásad uvedených v § 6 zákona č.137/2006 Sb. o ve ejných zakázkách v platném znění (dále ZVZ). 

Zakázka je dle ust. § 12 odst. 3 zákona ZVZ klasifikována jako ve ejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, 
 která v souladu s ust. § 1Ř odst. 5 ZVZ není zadávána postupy podle ZVZ 

 
k veřejné zakázce: 

Obnova střechy a opláštění kostela Panny Marie Sněžné 
 
1. Zadavatel: 

ímskokatolická farnost Velké Karlovice 
Sídlo: Velké Karlovice 274, 756 06 Velké Karlovice 
IČO: 4Ř73ř511 
Statutární zástupce: Rastislav Kršák, SVD 
Kontaktní osoba: Ing. Anna Špalková 
Tel: +420 5714542ř0  
Mobil: +4207322472Ř3 
e.mail: favelkekarlovice@ado.cz 
 
2. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 
 P edmětem ve ejné zakázky jsou stavební práce na opravě d evěného kostela Panny Marie 
Sněžné ve Velkých Karlovicích, týkajících se d evěných částí kostela (krovy, šindele, podlaha na 
kůru) a zvonů. Kostel je zapsán v úst edním seznamu kulturních památek České republiky pod 
rejst íkovým číslem 2Řř32/Ř-34ř. Vzhledem k této skutečnosti k základním požadavkům na realizaci 
pat í maximální respekt k dochovaným originálním částem, a maximální využití materiálů a 
technologií dobového stavebnictví. 
 
2.1. Popis p edmětu ve ejné zakázky 
Z technologického hlediska lze p edmět ve ejné zakázky rozdělit do několika základních kategorií: 

 Obnova (výměna) šindelového opláštění kostela 
 Obnova (výměna) dožilé šindelové krytiny st echy a s tím spojené latění 
 Obnova poškozených částí krovu – ošet ení, plombování, protézování či vyměny za shodné 

prvky z jedlového d eva 
 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 t men srdce, stávající srdce tepelně žíhat, nové závěsy (detailní popis viz p iložený 
dokument technické vybavení zvonů  

 Obnova dožilé prkenné podlahy kůru a d evěných stupňů u výstupního schodišťového 
ramena 

 Oprava bleskosvodné soustavy 
 Ošet ení všech dotčených konstrukcí proti biotickým škůdcům 

 
P edmět ve ejné zakázky je podrobně definován technickou dokumentací:  

1) Projektová dokumentace stavby „Obnova st echy a opláštění kostela Panny Marie Sněžné, 
Velké Karlovice okr. Vsetín“, vypracoval ing. Vít Kolmačka, Zlín, 03/2015     

2) „Zvony, technické vybavení zvonů – posouzení, návrh technického ešení realizace“ 
vypracoval Josef Tkadlec, Halenkov, 05/2014 



 

 Výše uvedená technická dokumentace včetně výkresové části a výkazu výměr v elektronické 
podobě tvo í p ílohu této zadávací dokumentace (P ílohy 027 P7 - Projektová Dokumentace, 023 P3 – 
Výkaz výměr a 023 P3a - Výkaz výměr - zvony) 
 
2.2. Výkaz výměr 

Zadávací dokumentace obsahuje podrobný výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v  
elektronické podobě. Tento výkaz výměr je společný k celému p edmětu ve ejné zakázky a shrnuje 
veškerý obsah výše uvedené projektové dokumentace. Kromě toho je p iložen doplňkový výkaz 
výměr „023P3a – Výkaz výměr – zvony“ pro renovaci zvonů, jehož součtové položky jsou podkladem 
pro položky 113, 114,115 celkového výkazu výměr 023 P3 – Výkaz výměr. 
 
2.3. Závaznost výkazu výměr 

V p ípadě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je 
prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny elektronická forma výkazu výměr.  

Zadavatel doporučuje uchazečům ově it si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí 
projektové dokumentace stavby a p ípadné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání 
nabídek. 

 
POZN: Pokud je v zadávací dokumentaci, technických podmínkách či výkazu výměr obsažen 
požadavek nebo odkaz 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, pokud by to vedlo 
ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel 
tak učinil z důvodů srozumitelnosti a přesnosti popisu, a zadavatel umožňuje pro plnění veřejné 
zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Zadavatel má možnost požádat 
dodavatele, aby prokázal a doložil, že jím navrhované jiné řešení je kvalitativně a technicky obdobné.  
  
K p edmětu ve ejné zakázky je vydáno: 

- souhlasné stanovisko orgánů státní památkové péče 
- vyjád ení stavebního ú adu, že dané práce nevyžadují stavební povolení ani jiné opat ení 

stavebního ú adu 
- prohlášení odboru životního prost edí a zemědělství, že tento projekt není p edmětem 

posouzení z hlediska EIA. 
Uvedené dokumenty rovněž tvo í p ílohu zadávací dokumentace (P íloha 02Ř PŘ Vyjád ení orgánů 
státní správy) 

 
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
 P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky bez DPH činí 5.20ř.647,- Kč 
 
4. Místo plnění veřejné zakázky: 
 Velké Karlovice – Kostel panny Marie Sněžné, okr. Vsetín, Zlínský kraj 
 
5. Termín plnění veřejné zakázky:  
 1.5. 2015 – 30.11.2015 
 
6. Požadavky na splnění kvalifikace 
 Uchazeč je povinen nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci v 
rozsahu: 
a) splnění základních kvalifikačních p edpokladů, 
b) splnění profesních kvalifikačních p edpokladů, 
c) prokázání své ekonomické a finanční způsobilosti splnit ve ejnou zakázku, 
d) splnění technických kvalifikačních p edpokladů. 
 



 

 
6.1. Požadavky na splnění základních kvalifikačních p edpokladů 
Uchazeč je povinen doložit splnění základních kvalifikačních p edpokladů p edložením „Čestného 
prohlášení o splnění základních kvalifikačních p edpokladů“ dle vzoru uvedeného v p íloze 024 P4 
CP-ZKP. 
  
6.2. Požadavky na splnění profesních kvalifikačních p edpokladů 
Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních p edpokladů p edložením:  
a) kopie výpisu z obchodního rejst íku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán, ne starší ř0 dnů ke dni podání nabídky 
b) kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních p edpisů v rozsahu 

odpovídajícím p edmětu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské 
oprávnění či licenci. 

 
6.3. Požadavky na prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit ve ejnou zakázku 
Uchazeč je povinen doložit splnění požadavků na prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
ve ejnou zakázku p edložením „Čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 
ve ejnou zakázku“ dle vzoru uvedeného v p íloze 025 P5 - CP-FEZ. 
 
6.4. Požadavky na splnění technických kvalifikačních p edpokladů. 
Uchazeč je povinen doložit splnění technických kvalifikačních p edpokladů p edložením: 
  
a) Seznamu referenčních zakázek obdobného charakteru realizovaných v posledních 5 letech a 

osvědčením objednatelů o ádném plnění těchto stavebních prací referenčních zakázek s uvedením 
jejich názvu, rozsahu a doby plnění: 
Uchazeč je povinen doložit realizaci minimálně:  
1) 3 stavebních zakázek obdobného charakteru (za zakázku obdobného charakteru se považuje 

zakázka, zahrnovala tesa ské práce na opravě krovu a výměnu nebo opravu st ešní krytiny) ve 
finančním objemu min. 1 mil. Kč včetně DPH za každou zakázku p ičemž minimálně jedna 
z těchto zakázek byla realizována na objektu, který je kulturní památkou. 

2) 3 stavebních zakázek, jejichž p edmětem byla oprava nebo výměna krytiny z d evěných 
šindelů, z toho jedna zakázka v objemu minimálně 500 000 Kč včetně DPH a ostatní dvě každá 
minimálně v objemu 100 000 Kč včetně DPH. 

3) 2 zakázek na obnovu zvonotechniky, ve finančním objemu minimálně 60 000 Kč včetně DPH 
za každou zakázku  
 

POZN: Výše uvedený požadavek na doložení referenčních zakázek je možno splnit i prostřednictvím 
menšího množství (minimálně 3) zakázek, pokud současně splňují více kritérií požadovaných dle 
odstavců 1), 2) a 3). V tom případě u dané zakázky musí být uveden jak údaj o celkovém finančním 
objemu zakázky, tak o hodnotě zakázky na opravu nebo výměnu krytiny z dřevěných šindelů a hodnotě 
zakázky na obnovu zvonotechniky. 

 
b) Osvědčení zadavatelů o splnění referenčních zakázek 

Uchazeč je povinen pro referenční zakázky uvedené dle bodu a) doložit osvědčení (prostou kopii) 
vydaná a podepsaná zadavateli, která musí obsahovat: 
- Identifikaci zadavatele, včetně kontaktních údajů 
- Cenu stavebních prací obdobného charakteru, obsahující údaje požadované dle odstavce a) 
- Dobu a místo provádění stavebních prací 
- Údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny ádně a odborně  

Osvědčení zadavatele může být nahrazeno kopií smlouvy s jinou osobou a dokladem o uskutečnění 
plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle p edchozího bodu od této osoby získat 
z důvodů spočívajících na její straně. 
 



 

c) Vzorku šindele, který bude dodán v rámci plnění ve ejné zakázky – vzorek musí být v souladu 
s požadavky uvedenými na výkrese G-PMS–Det1- ozdobný šindel (délky 520 mm). 

 
6.5. Prokázání kvalifikace prost ednictvím subdodavatele 
 Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění profesních kvalifikačních p edpokladů dle 
odstavce b) nebo technických kvalifikačních p edpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prost ednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém 
p ípadě povinen zadavateli p edložit: 

a) smlouvu uzav enou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění ve ejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění ve ejné zakázky, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace 

b) čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejst íku osob se zákazem plnění 
ve ejných zakázek 

c) doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního p edpokladu dle odstavce a) 
 
 
7. Obchodní podmínky 
 
 Obchodní podmínky zadavatele požadované pro plnění ve ejné zakázky jsou stanoveny v 
„Návrhu smlouvy o dílo“, který tvo í p ílohu  022 P2 - Návrh SoD. 
 Uchazeč do Návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik smlouvy a takto je p edloží jako 
svůj návrh smlouvy o dílo. Místa pro doplnění jsou označena zelenou barvou. P ípadné změny a 
Změny a doplnění v návrhu smlouvy provedené uchazečem musí být viditelně označeny červenou 
barvou písma. Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče 
musí plně respektovat obchodní podmínky stanovené zadavatelem a v žádné části nesmí obsahovat 
ustanovení, které by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami a které by zadavatele 
znevýhodňovalo. 
 Návrh smlouvy o dílo bude ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo 
osobou p íslušně písemně zmocněnou. Originál zmocnění musí být v takovém p ípadě součástí 
nabídky uchazeče. P edložení nepodepsaného návrhu smlouvy nebude považováno za p edložení 
smlouvy. V p ípadě porušení této podmínky ze strany uchazeče, bude nabídka vy azena z dalšího 
procesu zadávacího ízení dané části zakázky. 
 Součástí obchodních podmínek je rovněž požadavek pojištění zhotovitele vůči t etím osobám a 
jejich majetku a to ve výši minimálně 6 mil. Kč. Uchazeč, se kterým má být uzav ena smlouva, 
p edloží doklady o pojištění nejpozději p ed podpisem smlouvy o dílo. Nesplnění tohoto požadavku se 
považuje za neposkytnutí součinnosti k uzav ení smlouvy. 
 

8. Požadavky na zpracování cenové nabídky 
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího ízení rozumí celková cena za provedení stavby 

(stavebních prací) včetně daně z p idané hodnoty.  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k ádné realizaci stavby, včetně všech 

nákladů souvisejících (nap . poplatky, náklady na energie, vedlejší náklady, p edpokládaná rizika 
spojená s umístěním stavby a jejím historickým charakterem, provozem objednatele, kurzové vlivy, 
obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a podmínek dokumentů 
vydaných dotčenými orgány apod.).  

Veškeré nutné související náklady, které nejsou samostatně uvedeny ve výkazu výměr, musejí 
být zahrnuty do ceny jednotlivých položek rozpočtu. 

Uchazeč pro danou část ve ejné zakázky vyčíslí Nabídkovou cenu bez DPH, zvlášť DPH a 
Nabídkovou cenu s DPH. Nabídková cena musí souhlasit s cenami p edloženého ohodnoceného 
položkového rozpočtu ve ejné zakázky. 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v Kč za plnění ve ejné zakázky na základě ocenění 
jednotlivých položek obsažených ve výkazu výměr, který tvo í nedílnou součást zadávací dokumentace. 



 

Uchazeč uvede nabídkovou cenu v Krycím listu ve ejné zakázky a v Návrhu smlouvy o dílo v tomto 
členění: 
 - celková cena bez DPH 
 - DPH 
 - celková cena včetně DPH  
 Jako součást zpracování nabídkové ceny je rovněž požadováno zpracování položkových 
rozpočtů (včetně rekapitulace a krycího listu rozpočtu) oceněním p iložených výkazů výměr. 
Položkové rozpočty tvo í nedílnou součást Návrhu smlouvy o dílo.  

Za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli 
soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností uchazeče související s položkovými 
rozpočty je zejména dodržet strukturu a členění rozpočtu a dodržet obsahovou náplň výkazu výměr. 

V p ípadě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (nap . 
chybějící položky, p ebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek, změna názvu či po adí 
položek apod.) hodnotící komise může vy adit nabídku z dalšího posuzování. Za změnu názvu 
položky se nepovažuje, pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny konkrétní materiály nebo výrobky od 
konkrétního výrobce z důvodu určení technického a uživatelského standardu umožňuje zadavatel 
použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných ešení (viz pozn. ke kapitole 2 zadávací 
dokumentace). 
 
Ř.1. Podmínky, za nichž je možné p ekročení nabídkové ceny 

P ekročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, 
pouze za p edpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z p idané hodnoty. 
V takovém p ípadě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z p idané hodnoty platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

V p ípadě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací 
dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro ádné dokončení stavby, bude jejich zadání 
provedeno výhradně na základě uzav eného Dodatku ke smlouvě o dílo. 
 
 
9.  Požadavky na zpracování nabídky 
 
Za nabídku se považuje Návrh smlouvy o dílo p edložený uchazečem včetně dokumentů a dokladů 
požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace 
prokazující splnění kvalifikace.  
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, v listinné formě a podepsána statutárními 

zástupci uchazeče  
- Nabídka bude podána ve dvou listinných vyhotoveních (1x originál + 1x prostá kopie originálu) 

a jednom elektronickém vyhotovení na CD nosiči v běžně dostupných formátech (nap . PDF, 
Doc, Docx, Xls, Xlsx apod.) Jednotlivá listinná vyhotovení nabídky musí být podána v 
samostatných oddělených slohách a tyto musí být označeny nápisem „originál“ a „kopie“ 
Všechny doklady p edkládané v originále musejí být za azeny do vyhotovení označeného 
„originál“.  

- Dokumentace uchazeče a nabídka musí být členěna do samostatných částí, azených za sebou a 
označených shodně s následujícími pokyny: 

1) Vyplněný formulá  "Krycí list nabídky" (originál) obsahující identifikační údaje uchazeče, 
opat ený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče. (p íloha 021 P1 - Krycí list)   

2) Návrh smlouvy o dílo (originál) s vyplněnými údaji nezbytnými pro vznik smlouvy a opat ený 
razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče. (dle p ílohy 022 P2 - Návrh SoD) 

3) Rozpočety (originál) opat ený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (v 
souladu s p ílohami 023 P3 Výkaz výměr, 023 P3a - Výkaz výměr - zvony ) 

4) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních p edpokladů (originál) opat ené 
razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (P íloha 024 P4 - CP ZKP) 

5) Výpis z obchodního rejst íku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (prostá kopie), ne starší ř0 dnů ode dne podání 
nabídky 



 

6) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních p edpisů v rozsahu odpovídajícím 
p edmětu ve ejné zakázky, zejména doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávnění či 
licenci (prostá kopie) 

7) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit ve ejnou zakázku (originál) 
opat ené razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (p íloha 025 P5 - CP FEZ) 

Ř) Seznam referenčních stavebních zakázek obdobného charakteru (originál) opat ený razítkem a 
podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče 

ř) Osvědčení zadavatelů o splnění referenčních stavebních zakázek (kopie) 
10) Je-li část zakázky plněna subdodavateli, vyplněný formulá  Seznam subdodavatelů (originál) 

opat ený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (P íloha 026 P6 - Seznam 
subdodavatelů) 

 
Nabídka musí být podána v jedné uzav ené obálce, která bude označena 
- Názvem ve ejné zakázky: „Obnova st echy a opláštění kostela Panny Marie Sněžné“ 
- Názvem a poštovní adresou uchazeče 
- Nápisem: „NEOTVÍRAT“ 
 
V samostatné obálce (balíčku) bude p edložen vzorek šindelové krytiny. Tato obálka bude označena: 
- Názvem ve ejné zakázky: „Obnova st echy a opláštění kostela Panny Marie Sněžné“ 
- Názvem a poštovní adresou uchazeče 
- Nápisem: „VZOR ŠINDELE“ 
     Zadavatel doporučuje, aby stejným způsobem byl označen rovněž samotný vzorek (aby nemohlo 
dojít k jeho záměně) 
 
10. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídky 
 Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny v Kč a to včetně DPH. 
 Nabídky, které splní všechny podmínky výzvy a zadávací dokumentace budou se azeny dle 
výše nabídkové ceny od nejnižší cenové nabídky po nejvyšší. Vítěznou nabídkou je nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou v Kč včetně DPH. 
 
11. 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:  
  ímskokatolická farnost Velké Karlovice,  
  Velké Karlovice 274,  
  756 06 Velké Karlovice 
 Nabídky je možno podat osobně (v pracovní dny v době od Ř:00 do 15:00 hodin, v poslední 
den lhůty do 10:00 hodin) nebo prost ednictvím poštovní či doručovací služby.  Všechny doručené a 
p ijaté nabídky budou opat eny po adovým číslem a budou zapsány do seznamu doručených a 
p ijatých nabídek včetně uvedení data a času p ijetí. Za rozhodující okamžik pro podání nabídky je 
vždy považováno fyzické p evzetí 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. 

 
11.1. Otevírání obálek s nabídkami uchazečů  
 Otevírání obálek s nabídkami uchazečů se uskuteční 24. dubna 2015 v 10:00 hodin v sídle 
zadavatele. Otevírání obálek se může účastnit pouze jeden zástupce každého z uchazečů. 
 
 
12. Prohlídka předmětu veřejné zakázky 
 Termín prohlídky p edmětu ve ejné zakázky byl stanoven na 15. dubna 2015 v 10:00 hod. 
V p ípadě, že se uchazeč nemůže v daném termínu prohlídky p edmětu ve ejné zakázky zúčastnit, 
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mů že  písemně   nebo  telefonicky  požádat  zadavatele  o stanovení  náhradního  termínu.  Je  však  výluč ně  

na rozhodnutí zadavatele, zda této žádosti  vyhoví. 

Místo prohlídky př edmě tu Veřejné  zakázky: Velké Karlovice, kostel Panny Marie  Sně žné zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13.  Dodateč né informace 
Uchazeč  je oprávně n po zadavateli požadovat písemně   dodateč né  informace k zadávacím  podmínkám. 

Požadavek  na  dodateč né  informace  mů že  být podán  nejpozdě ji  3  pracovní  dny  před  lhů tou  podání 

nabídek. Zadavatel je povinen zaslat a uveřejnit  dodateč né informace do 2 pracovních  dnů . 

14. Další  podmínky 

14.1.  Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  na  změ nu  nebo  úpravu  podmínek  stanovených  zadávací 

dokumentací,  a  to buď  na  základě   žádostí  uchazeč ů   o  vyjasně ní  zadávací  dokumentace,  nebo 

zvláštního  podně tu.  Změ nu  obsahu  zadávací  dokumentace  zadavatel  oznámí  všem  známým 

uchazeč ů m  o veřejnou  zakázku a zároveň   informaci  o změ ně   zadávací  dokumentace  zveřejní  na 

svých webových  stránkách. 

14.2.  Zadavatel požaduje,  aby uchazeč   ve své nabídce  specifikoval  č ásti  veřejné  zakázky,  které má v 

úmyslu  zadat  jednomu  č i  více  subdodavatelů m,  a  aby  uvedl  identifikač ní  údaje  každého 

subdodavatele,  vymezení  č ásti  př edmě tu  plně ní  subdodavatelem,  cenu  plně ní  subdodavatelem. 

Míra  subdodávek  je  možná  do  výše  60%  nabídkové  ceny.  Uchazeč   př edloží  Seznam 

subdodavatelů  v souladu (Př íloha 026 P6  Seznam  subdodavatelů ). 

14.3.  Zadavatel nepř ipouští varianty nabídek 

14.4.  Zadavatel si nevyhrazuje opč ní  právo 

14.5.  Zrušení  zadávacího  ř ízení je  možné  za podmínek  stanovených  v Pokynu N K M . Zadavatel  dále 

mů že  zrušit  zadávací  ř ízení  a  odstoupit  od  smlouvy v př ípadě   neposkytnutí  dotace.  Pokud 

zadavatel zruší zadávací  ř ízení, nevzniká dodavatelů m  vů č i zadavateli jakýkoliv  nárok. 

14.6.  V souladu s Pokynem N K M námitky  proti  zadávacím  podmínkám  a úkonů m  zadavatele  nejsou 

př ípustné. 

15.  Zadávací  dokumentace 
Zadávací dokumentaci tvoř í soubor tě chto  dokumentů : 

  01 Výzva, 

  02 Zadávací dokumentace   podmínky a požadavky, 

  021 Pl   Krycí  list, 

  022 P2  Návrh SoD, 

  023 P3  Výkaz  výmě r, 

  023 P3a  Výkaz výmě r  zvony, 

  024P4CPZKP 

  025P5CPFEZ 

  026 P6  Seznam  subdodavatelů  

  027 P7 Projektová  dokumentace 

  028 P8 Vyjádření  orgánů   státní  správy 

Ve Velkých Karlovicích dne 9. dubna 2015 

Za zadavatele: P. Mgr. Rastislav Kršák, SVD 

Ř ÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST 
VELKÉ  K A R L O V I C E 

756 06  Velké Karlovice č p. 274 
IČ O: 487 395 11 

Tel.: 571 454 2S0, 


