Výzva k podání nabídek
v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
„Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“
Forma zadávacího řízení:
Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

podlimitní veřejná zakázka
veřejná zakázka na stavební práce
zjednodušené podlimitní řízení

Identifikace zadavatele:
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Sídlo:
IČ:
zastoupeno
tel.: +420 518 351 834,
(dále jen „zadavatel“)

Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín
00090352
Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
email: masarykovomuzeum@masaryk.info

Zástupce zadavatele
Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení (dále jen
„zástupce zadavatele“) ve smyslu ustanovení § 43 zákona je
Mgr. Pavel Jurečka, advokát
Sídlo:
Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307,
tel.:
+420 518 324 830, E-mail: ak.jurecka@gmail.com, www.akjurecka.cz
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace (dále jen zadavatel) oznamuje
úmysl zadat podlimitní zakázku na stavební práce, ve zjednodušeném podlimitním řízení podle
ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) a vyzývá k podání nabídek na provedení zakázky s názvem
„Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“
Popis veřejné zakázky:
Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající ve stavebních úpravách stávajícího objektu
muzea. Navržené stavební úpravy zahrnují půdní vestavbu depozitáře ve 3.np. Dále jsou
navrženy bezbariérové stavební úpravy sanitárního zázemí pro návštěvníky a personál v 1.np,
které umožní využívání i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace OSPO. Dále
stavební úpravy v pravém křídle výstavních prostor v 1.np a obě křídla a uliční část výstavních
prostor v celém 2.np.
Součástí díla je rovněž dodání dokumentace skutečného provedení stavby.
Podrobná specifikace je uvedena v níže zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

[Sem zadejte text.]

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7.312.002,46 Kč bez DPH.
Kódy CPV: 45000000-7 Stavební práce
Spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu
Registrační číslo projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007892

Identifikační číslo EDS/SMVS: 117D03J000182
Název projektu:

Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu
Veselí nad Moravou

Prioritní osa IROP:

06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Odpovědné zadávání
Podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.
Požadavky na kvalifikaci:
Podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.
Prohlídka místa plnění:
Zadavatel považuje za nezbytné provedení prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění
proběhne dne 20.9.2021 od 9:00 do 11:00 hod.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude u vstupu do objektu Městského muzea ve Veselí
nad Moravou, nám. Bartolomějské 41, 698 01 Veselí nad Moravou dne 20.9.2021 od 8:45 hod.
Kontaktní osobou pro umožnění prohlídky místa plnění je Mgr. Peter Futák, vedoucí pobočky,
e-mail: p.futak@masaryk.info, tel: 518 322 412, 724 986 075.
Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.
Vysvětlení zadávací dokumentace:
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek pouze elektronicky, a to
především prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele. Žádost o vysvětlení zadávacích
podmínek musí být doručena zadavateli v souladu s ustanovením § 98 zákona. Vysvětlení
zadávacích podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele.

[Sem zadejte text.]

Podmínky a požadavky na poskytnutí jistoty:
Podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.
Označení, obsah a způsob podání nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
 formulář nabídky obsahující veškeré informace požadované v zadávacích podmínkách –
zadavatel vyhotovil doporučené znění formuláře nabídky, obsahující jednotlivá prohlášení
o skutečnostech podle kterých zadavatel vyhodnotí, zda účastník splnil všechny podmínky
účasti v zadávacím řízení. Pokud jej účastník nevyužije, musí nabídka obsahovat
dokumenty, z nichž bude jednoznačně vyplývat, že účastník splnil všechny podmínky účasti
v zadávacím řízení,
 doklad o poskytnutí jistoty dle zadávacích podmínek,
 informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna
k jednání za účastníka, pokud nabídku podává více osob společně.
Nabídka bude předložena v českém jazyce.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.9.2021 ve 13:00 hodin.
Otevírání nabídek, resp. jejich dešifrování proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a
bude neveřejné. Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje pro zadávání veřejných zakázek dostupného na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_255.html
Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost
nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona podle nejnižší
nabídkové ceny bez DPH.
Zadávací lhůta:
Účastníci nesmí odstoupit ze zadávacího řízení po dobu 120 dnů. Počátkem zadávací lhůty je
konec lhůty pro podání nabídek; pro běh zadávací lhůty platí ustanovení zákona.
Uzavření smlouvy:
Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření
smlouvy stanovenou zákonem. Podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.

[Sem zadejte text.]

Právo zadavatele zrušit zadávací řízení:
Účastník bere na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením
zákona. Učiní-li tak zadavatel, nevzniknou v této souvislosti účastníkům žádné nároky.
Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu účastníka související se
zrušením zadávacího řízení, i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn.
Další podmínky zadávacího řízení:
Podmínky jsou vymezeny v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku a
oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na profilu zadavatele v souladu s
ustanovením § 53 odst. 5 zákona o ZVZ. V takovém případě se oznámení považují za doručená
všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
V Hodoníně dne 8.9.2021

Digitálně podepsal
Mgr. Irena
Mgr. Irena
Chovančíkov Chovančíková
Datum: 2021.09.08
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Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka

