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Výzva k podání nabídky na stavební práce zakázky malého rozsahu „Kolumbárium na 
hřbitově v Rychvaldě“ 
 
Město Rychvald, IČ: 002 976 15, se sídlem Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zastoupeno 
starostou města Mgr. Šárkou Kapkovou, jako veřejný zadavatel podle ustanovení § 4 odst. 1 
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 31 za použití ustanovení § 6 zákona, dle Směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvald Vás 
 

v y z ý v á 
 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu v zadávacím 
řízení (dále jen „ZŘ“) na stavební práce s názvem „Kolumbárium na hřbitově v Rychvaldě“ za 
dále zde a v zadávací dokumentaci uvedených podmínek. 

1. Identifikační údaje zadavatele: 
Zadavatel: Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
IČ:   002 97 615  
DIČ:  CZ00297615 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 2728791/0100 
Ve věcech smluvních oprávněná jednat: Mgr. Šárka Kapková, starosta 
Ve věcech technických oprávněni jednat:   
Ing. Radek Běhal, vedoucí úředník odboru investic a správy majetku, tel.: 596 543 039, 
email: behal@rychvald.cz 
Jana Dostálová, úředník odboru stavebního a životního prostředí, tel.: 596 543 049, 
email: dostalova@rychvald.cz 

 
2. Název zakázky: 

„Kolumbárium na hřbitově v Rychvaldě“ 

3. Druh zakázky: 
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Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávána postupem mimo Zákon o 
zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v úplném znění. 

4. Prohlídka místa plnění: 
Prohlídka místa nebude uskutečněna, místo je veřejně přístupné. 

5. Lhůta pro podání nabídky: 
Nabídka bude doručena do 26.09. 2018 do 10:00 hod. 
 

6. Místo pro podání nabídky: 

Poštou na adresu: Město Rychvald, ul. Orlovská čp. 678, 735 32 Rychvald. 
V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí 
nabídky adresátem v místě pro podání nabídek v uvedeném termínu. Nabídky podané po 
termínu se berou jako nepodané. 
Osobně: podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na 
podatelně v 2.NP a to v pondělí a středu od 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod, úterý a čtvrtek 
8:00-11:30, 12:30-14:00 hod a v pátek 8:00-11:30 hod. 
 
7. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“): 
ZD je tvořena touto výzvou k podání nabídky (dále jen „VPN“), projektovou dokumentací, 
přílohami a položkovým rozpočtem (výkazem výměr). 
ZD poskytuje zadavatel ve formě elektronických souborů na základě elektronické žádosti (e-
mailem) na adresu behal@rychvald.cz se zněním ve věci Žádost o zadávací dokumentaci 
k zakázce „Kolumbárium na hřbitově v Rychvaldě“ po celou dobu lhůty pro podání nabídek. 

Pokud ZD a její přílohy obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 
jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, nejedná se o preferování či záměrné 
zvýhodňování těchto a diskriminaci ostatních, dodavatel může nabídnout použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. 
Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení 
s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí taktéž prokazatelně doložit splnění 
požadovaných minimálních parametrů. Veškeré použité názvy a výrobky v této ZD jsou 
vyjádřením minimálního technického standardu. 

8. Předmět zakázky: 
Předmětem zakázky (stavby) je vybudování kolumbária – místa pro ukládání pohřebních 
uren, ve volném prostoru hřbitova. Kolumbárium bude obsahovat 10 náhrobků, každý pro 
uložení dvanácti uren. Prostor bude doplněn o pietní místo a přístupový chodník. Součástí 
budou sadové úpravy. Vše dle zadávací dokumentace zakázky a dle projektové dokumentace 
s názvem „Kolumbárium na hřbitově v Rychvaldě“ vypracované Ing. arch. Miroslavem 
Adamčíkem v červnu 2018. 
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Zhotovením stavby se rozumí zajištění úplného, funkčního a bezvadného provedení díla, 
všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  
 
CPV: 45000000-7    Stavební práce 

9. Místo a doba plnění zakázky: 
Místo plnění: 735 32 Rychvald, k. ú. Rychvald (744441), parc. č. 69 

Doba plnění: 

Předpokládané zahájení realizace zakázky: říjen 2018 

Předpokládané ukončení realizace zakázky: do 50 dnů od podpisu smlouvy 

10. Předpokládaná hodnota zakázky: 

 940.905,70 Kč bez DPH 

11. Kritéria hodnocení: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky stanovená nejnižší 
nabídkovou cenou. Hodnocena bude cena bez DPH uvedena v krycím listu výkazu 
výměr. 

12. Způsob jednání s účastníky: 

Zadavatel nehodlá o podaných nabídkách s účastníky jednat. 

13. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 

Zadavatel v nabídce požaduje: 
- doplnění přiložených výkazů výměr – krycí list rozpočtu, rekapitulace rozpočtu, 

výkaz výměr, 
- potvrzení obchodních podmínek doplněním identifikačních údajů, ceny a 

podpisem smlouvy o dílo, 
- předložení čestného prohlášení o základní způsobilosti dle bodu 17. a) VPN, 
- prokázání profesní způsobilosti – dle bodu 17. b) VPN, 
- prokázání technické kvalifikace v rozsahu dle § 79 odst. 2 a), 
- vypracování harmonogramu prací 

Nabídky budou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně na 
adresu zadavatele v zalepených obálkách označených názvem „Kolumbárium na 
hřbitově v Rychvaldě“ a doplněné doručovací adresou. Obálka bude opatřená nápisem 
„NEOTEVÍRAT“. 
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 

14. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: 

Nabídková cena bude stanovena s přihlédnutím na obsah projektové dokumentace 
a uchazečem bude doplněna do přiložených výkazů výměr v členění: krycí list rozpočtu, 
rekapitulace rozpočtu, položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr). 
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15. Požadavky na varianty nabídek: 

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. 

16. Vysvětlení zadávacích podmínek: 

a) Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele:  

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně 
související dokumenty, odešle nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. 
b) Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele:  

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávací 
dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“). Písemná žádost musí být doručena na níže 
uvedenou e-mailovou adresu nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle bodu 
16. a) této výzvy. 

Pokud je žádost o vysvětlení ZD doručena včas, zadavatel podá vysvětlení vč. přesného 
znění žádosti bez identifikace dodavatele do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o 
vysvětlení. 
V případě, že žádost o vysvětlení nebude doručena včas, není zadavatel povinen 
vysvětlení poskytnout. V případě, že zadavatel vysvětlení na takovouto žádost poskytne, 
není povinen dodržet lhůtu dle bodu 16. a) této výzvy. Písemnou žádost o vysvětlení ZD 
doručí dodavatel na adresu: 

 
E-mail:   behal@rychvald.cz 
Kontaktní osoba:  Ing. Radek Běhal 
Telefon:   +420 596 543 039 

17. Požadavky na prokázání kvalifikace 

Zadavatel k nabídce požaduje: 
a) předložení čestného prohlášení - základní způsobilost a její prokázání v rozsahu § 75 

odst. 1 zákona, 
b) předložení prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů), pokud je 

uchazeč do něho zapsán a prosté kopie živnostenského listu - profesní způsobilost 
v rozsahu dle § 77 odst. 1 zákona, 

c) Technická kvalifikace v rozsahu dle § 79 odst. 2 a) 
Uchazeč doloží seznam stavebních prací obdobného charakteru, tj. realizace 
pokládky kamenné či betonové dlažby, kamenů, instalace doplňkových (okrasných) 
prvků, zeleně v rámci veřejného prostranství, umístění a montáž kamenických prvků a 
výrobků, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení vč. 
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto 
prací.  Uchazeč uvede min. 3 zakázky v hodnotě min. 600 tisíc Kč bez DPH, z toho 
kamenických prací (výroba a montáž kamenických staveb, doplňků architektury 
z přírodního masivního kamene, např. hrobek, náhrobků, pomníků, a jiných 
kamenických staveb a výrobků) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení vč. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací.  Uchazeč uvede min. 2 zakázky v hodnotě min. 200 
tisíc Kč bez DPH. Dodavatelem, zhotovitelem kolumbárií bude specializovaná 
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kamenická firma, jejíž referenční stavby a osvědčení o nich budou součástí doložené 
technické kvalifikace. 
Ke každé zakázce uvede adresu stavby s jejím stručným popisem a kontaktní údaje na 
zástupce investora (název, adresu, jméno kontaktní osoby, telefonní číslo) pro 
ověření deklarovaných údajů. Dodavatelem kolumbárií musí být specializovaná 
kamenická firma. 

 
V případě, že účastník využije k prokázání splnění určitého kvalifikačního předpokladu 
jinou osobu, uvede tuto skutečnost a identifikaci takové jiné osoby v nabídce. Vybraný 
dodavatel před podpisem smlouvy o dílo předloží smlouvu uzavřenou s takovou osobou, 
z níž bude vyplývat závazek této osoby k poskytnutí plnění předmětu zakázky alespoň v 
rozsahu, v jakém tato osoba prokazuje splnění kvalifikace. 
 
Zadavatel s si vyhrazuje právo vyžádat si od vybraného dodavatele před podpisem 
smlouvy originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. 

18. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky budou předloženy smlouvou o dílo podepsanou statutárním 
zástupcem uchazeče a opatřenou razítkem. Závazný vzor smlouvy o dílo je přílohou VPN. 
V návrhu smlouvy mohou být účastníkem ZŘ doplňovány pouze údaje požadované 
zadavatelem, text smlouvy nesmí být ze strany účastníka ZŘ měněn. Jakákoli změna 
smluvních podmínek bude při posouzení nabídky považována za nedodržení požadavků 
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s následným vyloučením účastníka z ZŘ. 

19. Vymezení práva zadavatele zrušit zakázku 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení této veřejné zakázky kdykoliv v jeho 
průběhu až do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Náklady spojené s účastí v 
zadávacím řízení zadavatel nehradí. 

20. Přílohy zadávacích podmínek 

a) projektová dokumentace, 
b) výkaz výměr (položkový rozpočet), 
c) obchodní podmínky = smlouva o dílo, 
d) čestné prohlášení = základní způsobilost, 
e) čestné prohlášení = technická kvalifikace, 

 
 

= otisk úředního razítka = 

Ing. Radek Běhal v. r. 
vedoucí úředník odboru investic a správy majetku 
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