VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE
k veřejné zakázce malého rozsahu na služby ve smyslu § 14 odst. 1, § 27 a § 31
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na služby:

„Obnova dvou křížků v Dolním Podluží“
Veřejný zadavatel:
Obec Dolní Podluží
Dolní Podluží 6
407 55 Dolní Podluží
IČ: 00261271

zastoupený Ing. Adélou Macháčkovou, starostkou obce Dolní Podluží

PREAMBULE
Tato výzva a zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu, tudíž se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen zákon).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
tel:

Obec Dolní Podluží
Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce
00261271
+420 770 151 006

NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky:
„Obnova dvou křížků v Dolním Podluží“

Popis předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování dvou křížků (kovový kříž s korpusem Krista na
pískovcovém podstavci, kříž s korpusem Krista a s reliéfem Panny Marie) na území obce Dolní Podluží.
Kovový kříž s korpusem Krista na pískovcovém podstavci je ve špatném technickém stavu, nejzávažnější
poškození spočívá v degradaci kamene, kdy se na povrchu objevují praskliny a odlučují se části kamene.
Pískovcový podstavec je silně znečištěn vegetativním nánosem řas, lišejníků a mechů. Kříž byl v minulosti
opatřen plastovými deskami s nápisy, které byly instalovány na místa původních kamenných desek. Tento
zásah však nelze považovat za odborný ani za restaurátorský. Vrchol kamenného podstavce je osazen
kovovým křížem s korpusem Krista a ozdobnými kovovými prvky. Zlacení kovových prvků i zlacení korpusu
Krista je již značně dožilé a rovněž nátěr kříže je degradován.
Kříž s korpusem Krista a s reliéfem Panny Marie je ve velmi vážném technickém stavu, kdy je poškozeno
založení podstavce a hrozí tak jeho samovolné zřízení, schodišťový stupeň je prasklý a rozvalen, zadní
vzpěra kříže je odtržena od kříže s korpusem Krista, ze čtyř sloupků kolem kříže se dochoval pouze jediný,
plot zcela chybí, nápisy na podstavci jsou zcela nečitelné, chybí nápisové tabulky na kříži a původní lucerna.
Dochován je však držák lucerny.
Kovový kříž s korpusem Krista na pískovcovém podstavci se nachází na pozemku p.č. 564/1 v k.ú. Dolní
Podluží, kdy tento pozemek má ve vlastnictví Michal a Andrea Rejholcovi, tř. T. G. Masaryka 823, 473 01
Nový Bor. Souhlas majitelů pozemku s realizací obnovy křížku má zadavatel zajištěn.
Kříž s korpusem Krista a s reliéfem Panny Marie se nachází na pozemku p.č. 611/7 v k.ú. Dolní Podluží kdy
tento pozemek je ve vlastnictví Michala Hanykýře, Horní Podluží 308, 407 57 Horní Podluží. Souhlas
majitele pozemku s realizací obnovy křížku má zadavatel zajištěn.
Záměr obnovy kovového kříže s korpusem Krista na pískovcovém podstavci spočívá v celkovém očištění a
konsolidaci zvětralých míst pískovcového podstavce, které jsou ve špatném technickém stavu. Budou
vyhotoveny dvě nové nápisové desky, které budou opatřeny původními texty a desky budou následně
osazeny na svá původní místa po demontáži neodborně instalovaných plastových tabulí v minulosti. Sekaný

nápis ve spodní části pískovcového podstavce bude obnoven a písmo bude provedeno v původní
barevnosti. Na kovovém kříži budou odstraněny korodující části na litinových prvcích, budou provedeny
nové nátěry, zlacení korpusu Krista a instalace chybějící tabulky INRI.
Záměr obnovy kříže s korpusem Krista s reliéfem Panny Marie spočívá zejména v jeho demontáži a
transferu k odbornému restaurování. Na uvolněném prostoru bude vybudován nový základ. Demontovaný
kamenný základ bude očištěn a konsolidován, budou obnoveny nápisy a kamenném podstavci. Z kovového
kříže s korpusem Krista a z držáku lucerny budou odstraněny korodující části, bude provedena oprava
odlomené zadní vzpěry kříže a vyhotovení tabulky INRI, plechových růžic na ramena kříže a dvou
nápisových tabulek (pod korpusem Krista, pod reliéfem Panny Marie). Korpus Krista, růžice na ramenou
kříže a tabulka INRI bude vyzlacena. Dle dochovaného jediného sloupku budou vyhotoveny 3 chybějící,
současně budou vyhotovena 3 pole dřevěného plotu dle původní podoby a na závěr bude dle věrné repliky
vyhotoveny chybějící lucerna.
Žádný z obou výše uvedených křížků není nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek České republiky.
Na restaurování křížků jsou zpracovány restaurátorské záměry odpovědným restaurátorem BcA. Milošem
Kubištou z 01/2020.
Veškeré restaurátorské práce budou provedeny v souladu s výzvou a zadávacími podmínkami v rozsahu dle
přílohy č. 2 (výkaz výměr) této výzvy k podání nabídky.
Předmět veřejné zakázky dle klasifikačního číselníku CPV
92522100-7

Ochrana historických památek

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku
zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činí 236.128,00 Kč bez DPH.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Lhůta k podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí v pondělí 17. 8. 2020 v 11:00 hod.
K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží. Zadavatel je uloží do spisu a obálky nejsou
otvírány.

Místo pro podání nabídky
Nabídka se podává prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na adresu:
Obecní úřad Dolní Podluží, Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží nebo osobně do podatelny Obecního
úřadu Dolní Podluží, Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží.

Provozní doba podatelny:
pondělí a středa :
08:00 – 12:00 hodin a
úterý a čtvrtek :
08:00 – 12:00 hodin a
pátek :
08:00 – 14:00 hodin

13:00 – 17:00 hodin
13:00 – 15:30 hodin

K nabídkám došlým po lhůtě pro podání nabídek se nepřihlíží. Zadavatel je uloží do spisu a obálky nejsou
otvírány.

ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

INFORMACE O ZPŮSOBU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Tato zakázka není zadávána v zadávacím řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel se však řídí ustanovením § 29 ZZVZ.

JAZYK NABÍDKY
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této
zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami, musí být
předložena v českém jazyce.

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce Dolní Podluží, tel: 770 151 006, e-mail: starosta@dolnipodluzi.cz

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Přílohy
výzvy
jsou
uveřejněny
na
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ObecDolniPodluzi

profilu

Přílohy výzvy:
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 – Výkaz výměr
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku
Příloha č. 7 – 2 x Restaurátorský záměr
V Dolním Podluží dne 30.7. 2020
Ing. Adéla Macháčková, starostka obce

zadavatele

