VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Veřejná ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dodávky či služby, jejíž zadání
nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma
povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace.

DIGITALIZACE ARCHEOLOGICKÉ DOKUMENTACE OBCHVATU SLATIŇANY
Datum zveřejnění: 5.10.2020
Zadavatel:

Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim
IČO 00370941, DIČ CZ00370941

Zadavatel a investor: Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim
IČ 00370941, DIČ CZ00370941
Kontaktní osoby pro dotazy a konzultace: PhDr. Jan Musil, archeolog RM v Chrudimi
tel:732 552 413, musil@muzeumcr.cz

Obsah plnění zakázky:
- předmětem veřejné zakázky je provedené standardizované digitalizace terénní
archeologické dokumentace ze záchranného archeologického výzkumu na trase obchvatu
Slatiňany
- digitalizace bude provedena standartním způsobem v prostředí SW Corel Draw
- výstupní formát dat bude *.cdr; *.jpg; *.dwg nebo *.dxf
- archeologická dokumentace obsahuje 501 plánů:
92 plánů jednoduchých, 224 plánů středně složitých a 185 plánů složitých
požadavky na zpracování nabídkové ceny zakázky, platební podmínky:
-

nabídková cena bude uvedena pro jednotlivé stupně složitosti plánů a v celkové výši
260.000,- Kč
v nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady fakturované zadavateli
nabídková cena bude nejvýše přípustnou a bude uvedena v české měně
pokud uchazeč není plátcem DPH, stanoví cenu jako skutečnou
platba zakázky: do 31. prosince 2020

výsledek předávaného díla: digitalizované archeologické dokumentace obchvatu Slatiňany
v požadovaných formátech a celkovém počtu na CD
Termíny realizace zakázky:
Předání podkladů osloveným uchazečům:
Odevzdání nabídek do:
Hodnocení nabídek (neveřejné):
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků:
Realizace zakázky:

16.10.2020
26.10.2020
26.10.2020
26.10.2020
do 31.12.2020

kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje následující kvalifikační předpoklady uchazeče a jejich doložení:
1. oprávnění k podnikání - doložení oprávnění k podnikání v kopii (např. předložení živnostenského
listu nebo výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán dle
zvláštních právních předpisů)
2. že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého
sídla, místa podnikání či bydliště,
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,
tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,
d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele,
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
j) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu
k) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.

Způsob, místa a termín podání nabídek:
- nabídka bude doručena emailem na adresu habartova@muzeumcr.cz, nebo
- v případě písemné nabídky: nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky; uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně prostřednictvím držitele

poštovní licence; místo osobního i doporučeného podání: Regionální muzeum v Chrudimi,
Široká 86, 537 01 Chrudim
- termín podání nabídek je do 26. října 2020 včetně (nabídky doručené po tomto termínu
nebudou hodnoceny)
Hodnotící kritéria:
- nabídková jednotková a celková cena bez DPH
- termín odevzdání provedené, tj. dokončené zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, upřesnit podmínky
zakázky, nehradit náklady, jež uchazeči vznikly v souvislosti s podáním nabídky.

V Chrudimi, 16.10.2020
Mgr. Klára Habartová
ředitelka RM v Chrudimi

