Výzva k podání nabídek
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1. ÚVODNÍ INFORMACE
1.1.

Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky,
včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že
účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne
včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém
ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek vyřazení nabídky a následné
vyloučení účastníka z výběrového řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka
k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada může znamenat vyřazení
jeho nabídky a vyloučení účastníka z výběrového řízení.

1.2.

Veškeré informace o veřejné zakázce jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách. Zadávací
dokumentace není samostatně pro tuto veřejnou zakázku vyhotovena.

1.3.

Zadavatel uvádí části výzvy k podání nabídek zpracované osobou odlišnou od zadavatele:
Příloha výzvy: Vizualizace místa určení, vypracovaná společností 360 DEGREES CONSTRUCT
s.r.o. IČO: 64088545, se sídlem Hemy 914, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Příloha výzvy: Situace náměstí – časová osa, vypracovaná společností 360 DEGREES
CONSTRUCT s.r.o., IČO: 64088545, se sídlem Hemy 914, Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí
Identifikace částí výzvy k podání nabídek, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace včetně
uvedení osob, které se na předběžné tržní konzultaci podílely a včetně všech podstatných
informací, které byly obsahem předběžné tržní konzultace:

-

1.4.

1.5.

předběžné tržní konzultace neproběhly.
Tato výzva k podání nabídky včetně jejich příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:
https://valasskemezirici.ezak.cz/ .

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
00304387
CZ00304387

Kód obce zadavatele:
Kód právní formy zadavatele:
www adresa:
profil zadavatele:

545058
801
http://www.valasskemezirici.cz
https://valasskemezirici.ezak.cz/

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Bc. Robert Stržínek, starosta

Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Janka Gorduličová, referent Oddělení právního MěÚ Valašské Meziříčí
tel. +420 571 674 247, e-mail:gordulicova@muvalmez.cz

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka díla: „Náměstí ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T.
G. Masaryka“ (dále jen „dílo“), a to tak, jak je uvedeno v této výzvě (vč. jejich příloh) a za podmínek
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specifikovaných ve smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) a jejich přílohách. Smlouva o dílo je přílohou
této výzvy.
Dodavatel je povinen navrhnout a zhotovit dílo tak, aby:
- Časová osa byla umístěna v úrovni budoucí dlažby1 v centrální ose Náměstí ve Valašském
Meziříčí, od sochy sv. Floriána k mariánskému sloupu a obsahovala celkem min. 30 a max.
40 milníků.2 Seznam milníků je přílohou č. 3 této výzvy.
-

-

Stopy T.G. Masaryka byly umístěny v úrovni budoucí dlažby v jihozápadní části Náměstí ve
Valašském Meziříčí před domem č.p. 70 ( v komunikaci pro pěší)3 a jejich celková plocha
byla 0,25 m2 ( +10%). Stopy T. G. Masaryka by měly upomínat na osobní návštěvu T. G.
Masaryka ve Valašském Meziříčí u příležitosti jeho zvolení poslancem do říšské rady za
volební obvod valašských měst. Jeho návštěvu připomíná fotografie TGM s občany pořízená
dne 23. 05. 1907 před domem č.p. 70 na Náměstí. Proto i stopy TGM budou umístěny před
tímto konkrétním domem, nejlépe v pozici, ve které stál tehdy i samotný TGM – s nohami
mírně od sebe – zmíněný snímek je přílohou této výzvy.
Časová osa i Stopy T.G. Masaryka dlouhodobě odolávaly času, povětrnostním vlivům,
mechanickému opotřebení (zejména chůze, žvýkačky, vosk, rachejtle) a vandalům, zároveň
výše uvedené musí být snadno čistitelné běžnými čisticími prostředky.

Všechny tyto požadavky je účastník povinen zapracovat do své nabídky a vybraný dodavatel je
povinen tyto požadavky i dále zohledňovat při provádění díla dle smlouvy. Předloží-li účastník
nabídku, jež nebude splňovat výše uvedené parametry, bude účastník z výběrového řízení vyloučen.
3.2 Rozsah předmětu veřejné zakázky
3.2.1. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven výzvou k podání nabídek včetně všech příloh.
3.2.2

Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán následovně:
- 1. část díla:
Zhotovení výrobní (dílenské) dokumentace díla - dle návrhu výtvarného řešení díla vč.
vizualizace, včetně jejího odsouhlasení zadavatelem.
- 2. část díla:
a) Zhotovení vzorku jednoho milníku a jeho předložení ke schválení zadavateli (vzorek
nemusí být z finálního materiálu – materiál nutno předem odsouhlasit se zadavatelem).
b) Zhotovení samotné Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka (včetně všech
souvisejících prací – a to zejména zhotovení formy, dodání modelu do slévárny a jeho
odlití, případná povrchová úprava, patinace apod.) v souladu se zadavatelem

Centrální plocha náměstí je navržena jako pojízdná, požadované parametry viz poznámka v příloze Situace – časová
osa. Centrální plocha náměstí bude provedena z velkoformátové žulové dlažby více rozměrů. Časová osa bude
navržena na stejné parametry jako centrální plocha.
2
Dodavatel je povinen pro realizaci díla (časové osy) zvolit milníky ze Seznamu milníků pro časovou osu (příp.
Seznamu dodatečných milníků pro časovou osu), (viz Příloha této výzvy). Pokud dodavatel nevyužije maximálního
počtu milníků (10) ze Seznamu dodatečných milníků pro časovou osu, vyhrazuje si zadavatel právo určit pořadí
důležitosti dodatečných milníků, které dodavatel využije (tzn. konkrétní výběr milníků (a jejich textu) ze Seznamu
dodatečných milníků pro časovou osu provede zadavatel).
3
Komunikace pro pěší – prostor pro umístění zahrádek. Žulová mozaika štípaná 50x50x50 mm. Stopy T.G.Masaryka
budou navrženy na stejné parametry jako komunikace pro pěší (pojezd mechanizmy o minimálním zatížení 3,5 t).
1

4

odsouhlasenou výrobní (dílenskou) dokumentací, odsouhlaseným vzorkem, smlouvou a
jejími přílohami, jejich doprava a osazení v místě plnění včetně pomocného montážního
materiálu a prací. Dodavatel je povinen Časovou osu (vč. milníků) a Stopy T.G. Masaryka
stabilně upevnit v místě plnění.
c) Veškeré dokončovací a kompletační práce na místě plnění.
3.2.3

3.2.4

3.2.5

4

Součástí díla jsou rovněž následující činnosti:
- Vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště,
- Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- Doprava a konečná instalace předmětu smlouvy (2. části díla) včetně základových konstrukcí,
pomocného - připojovacího a kotvícího materiálu,
- Opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou
doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí,
- Zajištění všech nutných zkoušek a revizí,
- Likvidace odpadů včetně poplatků a dokladů o likvidaci v souladu s platnou legislativou,
- likvidace obalových materiálů dle platné legislativy,
- Uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
- Příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků (viz obchodní podmínky města Valašské
Meziříčí),
- Návod na údržbu a čištění jednotlivých prvků.
Záruční doba je stanovena v délce 10 let od předání a převzetí jednotlivé části díla. Záruka za
jakost počíná běžet od okamžiku předání a převzetí jednotlivé části díla zadavatelem a podpisu
předávacího protokolu konkrétní jednotlivé části díla zadavatelem (tzn. 1. část díla zvlášť a zvlášť
pro 2. část díla).
Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze vzorového návrhu smlouvy o dílo
vč. jejich příloh (viz příloha této výzvy). Zadavatel její změnu nepřipouští.

HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel stanovuje jako maximální hodnotu veřejné zakázky částku: 1.939.000,- Kč bez DPH
Účastník, jehož nabídka bude obsahovat vyšší nabídkovou cenu než 1.939.000,- Kč bez DPH, bude
z výběrového řízení vyloučen.
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DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1 Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:
a) 1. část díla - výrobní (dílenská) dokumentace
Termín zahájení:

ihned po účinnosti smlouvy o dílo (předpoklad: červen
2021)

Termín ukončení:

do 4 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo

b) 2. část díla - všechny ostatní činnosti vyjma výrobní (dílenské) dokumentace (zejména zhotovení
Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka jejich doprava do místa plnění a instalace v místě
plnění)
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Termín zahájení:

do 10 kalendářních dní od doručení výzvy k zahájení
prací od zadavatele dodavateli (předpoklad: nejpozději
duben 2022)

Termín ukončení:

do 31. 7. 2022

Realizace 2. části díla bude probíhat zároveň s revitalizací (rekonstrukcí) náměstí. Dodavatel i
zadavatel si jsou vědomi skutečnosti, že realizace revitalizace (rekonstrukce) náměstí je časově
náročným procesem, z tohoto důvodu si stanovují nejzazší termín, do kdy je zadavatel oprávněn
vyzvat dodavatele k zahájení prací na 2. části díla: a to nejpozději do dubna 2022- nevyzve-li
zadavatel dodavatele do tohoto termínu k zahájení prací na 2. části díla, má se za to, že 2. část
díla nebude realizována. Zadavatel a dodavatel jsou oprávněni v případě prodloužení realizace
revitalizace (rekonstrukce) náměstí na základě vzájemné dohody výše uvedený termín (pro
vyzvání k zahájení prací na 2. části díla) případně dodatkem posunout. Nerealizací 2. části díla
nevzniká dodavateli žádný nárok na proplacení již případně dodavatelem vynaložených nákladů
na 2. část díla, pokud tyto náklady dodavatel vynaložil ještě před výzvou zadavatele k zahájení
prací na 2. části díla.
5.2 Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění pro:
–

-

Časovou osu (vč. milníků) je Náměstí, Valašské Meziříčí, parc. č. 111, k.ú. Valašské Meziříčí město, mezi sochou sv. Floriána a Mariánským sloupem (všechny milníky budou v jedné linii –
povoleno je pouze mírné vyosení jednotlivých milníků), viz příloha, účastník je povinen umístit
časovou osu do přiložené situace
Stopy T. G. Masaryka je Náměstí, Valašské Meziříčí, , k.ú. Valašské Meziříčí-město před domem
č.p. 70, viz příloha

Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném umístění díla, jakožto i o případném jeho
přesunu.
5.3 Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
Dodavatel je oprávněn provést instalaci Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka v místě plnění
na výzvu zadavatele v souladu s projektem revitalizace (rekonstrukce) náměstí. Dodavatel je povinen
si před instalací Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka zajistit souhlas zadavatele s jejich
instalací. Zadavatel je povinen souhlas s instalací výše uvedených částí díla udělit v případě, že
stavební práce v souladu s projektem revitalizace (rekonstrukce) náměstí jsou provedeny v takovém
rozsahu, aby umožnily instalaci výše uvedených částí díla. Bez souhlasu zadavatele nelze provést
instalaci Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka na místě plnění a dodavatel je povinen na své
náklady uschovat tyto části díla až do okamžiku instalace. V případě, že dodavatel nebude moci
instalovat výše uvedené části díla, jelikož nebude disponovat souhlasem zadavatele (z důvodu, že
nebudou stavební práce provedeny v rozsahu, aby umožňovaly instalaci Časové osy (vč. milníků) a
Stop T.G. Masaryka), pak není zadavatel oprávněn po dodavateli požadovat jakoukoliv smluvní
pokutu v souvislosti s takto vzniklým prodlením dodavatele. Dodavatel je povinen po obdržení
souhlasu zadavatele provést instalaci Časové osy (vč. milníků) a Stop T.G. Masaryka v místě plnění,
přičemž celková délka instalace nesmí přesáhnout max. 14 po sobě jdoucích dní.

5.4 Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky ( § 6 odst. 4 ZZVZ)
5.4.1. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného
zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti,
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sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od účastníka vyžaduje při plnění
předmětu plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky
podílejí. Účastník je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých
poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou
zohledněny v této zadávací dokumentaci a v obchodních podmínkách zadavatele.
5.4.2. Taktéž zadavatel zohlednil možnost dodržení zásad enviromentálně odpovědného zadávání, když
v obchodních podmínkách stanovil podmínky likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu veřejné zakázky.

6
6.1.

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
Zadavatel stanovuje požadavky na prokázání:
-

základní způsobilosti (viz bod 6.1.1 této výzvy)
profesní způsobilosti (viz bod 6.1.2 této výzvy)
technická kvalifikace (viz bod 6.1.3 této výzvy)

6.1.1. Základní způsobilost
Způsobilým je dodavatel, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba
a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v
statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu, musí tuto
podmínku splňovat všechny osoby uvedené v §74 odst. 3 ZZVZ.
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění základních způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění
základní způsobilosti, které je přílohou této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců
přede dnem podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dle § 75 ZZVZ.
6.1.2. Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje
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Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice
předložením:
a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje ve vztahu k 6.1.2. písm. a) – tzn. doklad prokazující oprávnění k
podnikání
6.1.3. Technická kvalifikace
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží seznam významných dodávek
poskytnutých dodavatelem za posledních 10 let před zahájením tohoto výběrového řízení, a to
včetně uvedení ceny, uvedení doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (včetně
kontaktních údajů na objednatele):
min. 1 významná dodávka obdobného charakteru s minimálním finančním plněním
200.000 Kč bez DPH.
Výše uvedenou významnou dodávkou se rozumí dodávka výtvarného/uměleckého díla
obdobného charakteru k zadavatelem požadovanému dílu dle této výzvy vytvořená dodavatelem
pro venkovní či vnitřní prostor.
Seznam významných dodávek předloží dodavatel v rámci své nabídky, obsah tohoto seznamu
vyplývá ze vzoru - viz příloha této výzvy, součástí seznamu bude rovněž min. 1 fotografie díla po
jeho umístění.
6.2.

Společná ustanovení pro kvalifikaci

6.2.1. Doklady prokazující splnění kvalifikace může účastník předložit v prosté kopii, s tím že si zadavatel
vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Účastník může předložit k
prokázání kvalifikace výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo obdobný doklad – při
jeho posuzování bude postupováno dle ZZVZ.
6.2.2. Vybraný dodavatel je povinen doložit doklady prokazující kvalifikaci a to před uzavřením smlouvy
v originále nebo úředně ověřené kopii, pokud již nejsou součástí nabídky.
6.2.3. Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
6.2.4. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý
dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci prokazují tyto osoby společně. Zadavatel požaduje v
případě společné účasti dodavatelů, aby dodavatelé v nabídce doložili, že všichni dodavatelé
podávající společnou nabídku ponesou odpovědnost společně a nerozdílně
6.2.5. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace požadované zadavatelem
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění základní způsobilosti jinou osobou dle čl. 6.1.1. této výzvy
b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou dle čl. 6.1.2. této výzvy
c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
7.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1.

Obchodní podmínky
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Pro plnění veřejné zakázky zadavatel stanoví obchodní podmínky, které jsou uvedeny v závazném
návrhu smlouvy a Obchodních podmínkách města Valašské Meziříčí, obojí je přílohou této výzvy.
7.2.

Platební podmínky

7.2.1. Cena díla bude dodavateli uhrazena průběžně na základě maximálně 3 dodavatelem vystavených
daňových dokladů (faktur). Dodavatel je oprávněn zadavateli vystavit daňový doklad (fakturu) za
1. část díla po předání a převzetí této části díla zadavatelem. Dodavatel je oprávněn zadavateli
vystavit daňové doklady (faktury) za 2. část díla následujícím způsobem:
a) první daňový doklad (fakturu), je dodavatel oprávněn vystavit v maximální výši 50% z ceny za
druhou část díla vč. DPH po prokazatelném zhotovení díla(tj. Časové osy vč. milníků a Stop
T.G. Masaryka) a uskladnění u dodavatele před jeho instalací (součástí tohoto daňového
dokladu (faktury) musí být protokol z prohlídky díla zadavatelem vč. podpisu zadavatele. Bez
tohoto dokladu je daňový doklad (faktura) neúplný),
b) druhý daňový doklad (fakturu) je dodavatel oprávněn vystavit na zbývající částku z ceny za
druhou část díla vč. DPH, a to na základě závěrečného daňového dokladu (faktury) po
předání a převzetí této části díla zadavatelem (tj. po dopravě díla do místa plnění a jeho
osazení v místě plnění).
7.2.2. Další platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy a v Obchodních podmínkách
města Valašské Meziříčí, vše je přílohou této výzvy.
8.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

8.1.
Zadavatel stanovil následující technické podmínky pro zpracování (návrhu) díla, jež MUSÍ
nabídka účastníka splňovat:
a) Časová osa:

-

-

-

Celkem min. 30 a max. 40 milníků;
Časová osa vč. milníků bude osazena v úrovni ostatní budoucí dlažby, samotný text bude
umístěn v úrovni budoucí dlažby nebo bude vystupovat nad úroveň dlažby max. o 10 mm.
Osazení osy v dlažbě náměstí dle rozměrů situačního plánku š: 400mm x h: 50mm x d: 29m
(celková délka osy včetně všech milníku = 29 m); zadavatel umožňuje, aby jednotlivé
milníky nahrazovaly žulové dlaždice, tj., aby kopírovaly půdorysný rozměr žulové dlaždice,
minimální výška textu bude zvolená tak, aby byla čitelná dospělou stojící osobou;
Umístění osy na náměstí dle situačního plánku (tj. ve středu náměstí mezi sochou sv.
Floriána a mariánským sloupem, všechny milníky budou v jedné linii (jedné ose) –
povoleno je pouze mírné vyosení jednotlivých milníků, zadavatel neumožňuje osu rozdělit
na dvě a více částí));
Použití trvanlivých materiálů, tak aby dílo materiálově dlouhodobě odolalo času,
povětrnostním vlivům, mechanickému opotřebení (zejména chůze, žvýkačky, vosk,
rachejtle…) a vandalům  Životnost min. 10 let

Délkou životnosti se rozumí doba, po kterou si dílo/materiál udrží své původní, nebo téměř původní
vlastnosti (mj. vlastnosti esteticko-vzhledové) aniž by vznikla potřeba na údržbu či opravy. Délka
životnosti v případě kombinace materiálů, jenž mají být dodavatelem použity v díle, se rovná délce
životnosti materiálu, jenž má nejkratší délku životnosti ze všech plánovaných materiálů v díle. V této
souvislosti je stanovena záruční doba na předmět veřejné zakázky v délce 10 let.

-

Snadná čistitelnost díla běžnými čisticími prostředky

b) Stopy T.G. Masaryka

9

-

-

-

Celková plocha 0,25m2 (+10%) (např. 0,5x0,5 m; 0,6x0,415 m ………atd.)
Umístění v dlažbě náměstí před domem na Náměstí č.p. 70 dle situačního plánku –
přičemž Stopy T. G. Masaryka budou osazeny v úrovni budoucí dlažby, samotný text bude
umístěn v úrovni budoucí dlažby nebo bude vystupovat nad úroveň dlažby max. o 10 mm.
Stopy T. G. Masaryka by měly upomínat na osobní návštěvu T. G. Masaryka ve Valašském
Meziříčí u příležitosti jeho zvolení poslancem do říšské rady za volební obvod valašských
měst. Jeho návštěvu připomíná fotografie TGM s občany pořízená dne 23. 05. 1907 před
domem č.p. 70 na Náměstí. Proto i stopy TGM budou umístěny před tímto konkrétním
domem, nejlépe v pozici, ve které stál tehdy i samotný TGM – s nohami mírně od sebe –
zmíněný snímek je přílohou této výzvy.
Použití trvanlivých materiálů, tak aby dílo materiálově dlouhodobě odolalo času,
povětrnostním vlivům, mechanickému opotřebení (zejména chůze, žvýkačky, vosk,
rachejtle…) a vandalům Životnost min. 10 let

Délkou životnosti se rozumí doba, po kterou si dílo/materiál udrží své původní, nebo téměř původní
vlastnosti (mj. vlastnosti esteticko-vzhledové) aniž by vznikla potřeba na údržbu či opravy. Délka
životnosti v případě kombinace materiálů, jenž mají být dodavatelem použity v díle, se rovná délce
životnosti materiálu, jenž má nejkratší délku životnosti ze všech plánovaných materiálů v díle. V této
souvislosti je stanovena záruční doba na předmět veřejné zakázky v délce 10 let.

-

Snadná čistitelnost díla běžnými čisticími prostředky

c) Požadavek na cenu díla

-

Maximální cena díla (tj. za 1. část i 2. část díla) činí 1.939.000,- Kč bez DPH a zároveň cena
za 1. část díla může činit maximálně 25% z účastníkem nabídnuté celkové ceny díla (tj.
ceny za obě části díla) v Kč bez DPH.

8.2.

Další technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách k této výzvě, zejména ve
smlouvě o dílo.

8.3.

Účastník svou účastí ve výběrovém řízení a svým podáním nabídky souhlasí s tím, že jeho
nabídka/návrh výtvarného řešení (vč. vizualizace umístění díla do prostoru a podrobného
technického popisu díla) může být zadavatelem uveřejněna na webových stránkách zadavatele a
představena veřejnosti (např. na jednáních rady a zastupitelstva města) a dále rovněž bezplatně
publikována, reprodukována a případně také vystavena (zejména v rámci zveřejnění výsledků
soutěže/výběrového řízení a propagace soutěže/výběrového řízní). V případě, že účastník a autor
jsou dvě odlišné osoby, prohlašuje tímto účastník, že disponuje souhlasem autora k výše
uvedeným činnostem dle tohoto článku a tento souhlas prokáže v souladu s čl. 8.4. této výzvy.

8.4.

Zajištění ochrany autorských práv k nabídce/návrhu výtvarného řešení (vč. vizualizace umístění
díla do prostoru) ve vztahu „účastník/dodavatel – autor“
Účastník je povinen prokázat zajištění ochrany autorských práv k nabídce/návrhu výtvarného
řešení následujícím způsobem:
a) Prohlášením, že účastník je zároveň autorem v případě, kdy nabídku předkládá fyzická
osoba, která je zároveň účastníkem a autorem, nebo právnická osoba, jejímž statutárním
orgánem je osoba, která je autorem návrhu,
b) Licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi autory – fyzickými i
právnickými osobami předkládajícími nabídku společně jako účastník,
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c) Licenční smlouvou mezi účastníkem a autorem, pokud je autor poddodavatelem
účastníka.
Autoři návrhů si podrží svá autorská práva a své nabídky/návrhy výtvarného řešení mohou
publikovat. Účastníci/autoři, jejichž nabídky/návrh nebyly vybrány za vítěznou nabídku (a se
kterými nebyla sepsána smlouva o dílo) mohou své návrhy opětovně využít v jiném případě.
8.5.

Obsahuje-li tato výzva a její přílohy požadavky nebo odkazy zvýhodňující nebo znevýhodňující
určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého
nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro
plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Daných
požadavků nebo odkazů je používáno proto, že použití technických podmínek dle § 89 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů by nebylo
dostatečně přesné nebo srozumitelné. Doporučujeme účastníkům nechat si dané rovnocenné
řešení předem odsouhlasit.

9. ZADÁVACÍ LHŮTA
9.1.

Zadávací lhůta
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu 4 měsíce od konce lhůty pro podání nabídek. Po tuto lhůtu
účastník nesmí odstoupit z výběrového řízení.

10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
10.1.

Nabídková cena bude zpracována v Kč bez DPH a uvedena v krycím listu nabídky a smlouvě o dílo.
Účastník je povinen ve své nabídce rovněž dodržet požadavek zadavatele dle čl. 8.1.písm. c) této
výzvy. Pokud účastník tyto požadavky nedodrží, bude vyloučen z výběrového řízení.

10.2.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení zakázky.
Nabídková cena je konečná, maximálně přípustná.

10.3.

Pokud účastník hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do
nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny není přípustná.

10.4.

Další požadavky týkající se ceny předmětu zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (viz
příloha této výzvy).

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11.1.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky.

11.2.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

11.3.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal
nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.

11.4.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro
doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji
zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost
i každému účastníku společné nabídky samostatně.
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11.5.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídky musí být v listinné podobě podány
v jednom vyhotovení v originále. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka
účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

11.6.

Nabídka bude předložena v následujícím členění:
1.

Krycí list nabídky s údaji dle vzoru v příloze dle této výzvy, identifikačními údaji
účastníka a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka (vzor viz příloha výzvy)

2.

Plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba

3.

Doklady, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace (viz bod 6 této výzvy)
- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
- doklad prokazující oprávnění k podnikání
- seznam významných dodávek

4.

Doklady ve vztahu k autorským právům (viz body 8.3. a 8.4. této výzvy)
- souhlas účastníka s publikováním návrhu výtvarného řešení díla (včetně vizualizace
umístění díla do prostoru)
- doklady dle bodu 8.4. b) a c) této výzvy

5.

Ostatní dokumenty a doklady dle vlastního uvážení účastníka

6.

Návrh smlouvy o dílo (vzor viz příloha této výzvy) podepsaný oprávněnou osobou
účastníka včetně příloh:
•
•
•

•

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí
Příloha č. 2: Návrh výtvarného řešení díla (dokládá dodavatel)
zpracovaný dodavatelem ve formě kresebného či grafického návrhu
Příloha č. 3: Vizualizace umístění celého díla do prostoru (dokládá dodavatel)
zpracovaná dodavatelem formou zasazení návrhu díla do místa plnění
z pohledu chodce. Dodavatel může využít vizualizaci místa plnění, které
jsou přílohou této výzvy (digitální zpracování) – avšak si může vytvořit
také vizualizaci vlastní. Dodavatel předloží zadavateli min. 1 snímek
vizualizace Časové osy (vč. milníků) z pohledu chodce a min. 1 snímek
vizualizace Stop T. G. Masaryka z pohledu chodce)
Příloha č. 4: Podrobný technický popis díla (dokládá dodavatel)
bude zahrnovat min. tyto informace:
Popis výtvarného provedení díla, rozměry díla
Ideový popis díla
Popis použitých materiálů a popis technologického postupu při
realizaci díla včetně popisu způsobu osazení díla na místo plnění.
Životnost díla s rozepsáním životnosti jednotlivých materiálů (vč.
certifikátů, technických listů atd.)

11.7.

Za úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník - výčet dokumentů uvedený v předcházejících
bodech slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky - pokud v tomto
výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky vyplývala ze zadávacích
podmínek nebo platných právních předpisů, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za
neúplnost nabídky poukazem na uvedený výčet dokumentů.

11.8.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
− své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
− všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně
zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
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− všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou.
11.9.

V případě, že některé části nabídky (včetně návrhu smlouvy) budou podepsány osobou
pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem účastníka, předloží účastník
příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument.

12. VARIANTY NABÍDEK
Stanovení požadavků na varianty nabídek
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
13.1. Způsob a místo podání nabídek
13.1.1.

Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do
11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin
a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí,
Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí4, nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské
Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.

13.1.2.

Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení nabídky nebo poškození obálky s nabídkou
způsobené držitelem poštovní licence nebo kurýrní službou. Podaná nabídka se zaeviduje
a zadavatel vydá účastníkovi potvrzení o osobním převzetí nabídky.

13.2. Lhůta pro podání nabídky
Nabídku lze doručit nejpozději do:

5. 5. 2021 do 10:00 hodin

13.3. Další podmínky k předložení nabídky
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Náměstí
ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T. G. Masaryka“ - NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Zadavatel
doporučuje účastníkům, aby obálku přelepili a opatřili adresou účastníka spolu s podpisem
oprávněné osoby účastníka.
13.4. Otevírání obálek
13.4.1.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 5. 5. 2021 od 10:15 hodin v sídle zadavatele –
malá zasedací místnost MěÚ (budova radnice), Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí.

13.4.2.

Otevírání obálek se může účastnit jeden zástupce účastníka, jehož nabídka byla podána ve
lhůtě pro podání nabídek. Otevírání obálek se dále účastní komise jmenována
zadavatelem a osoby oprávněné provádět administraci veřejné zakázky.

14. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Vysvětlení zadávacích podmínek

4

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit pracovní dobu podatelny zadavatele v souvislosti s případnými
protiepidemiologickými opatřeními. Zadavatel doporučuje dodavatelům si ověřit pracovní dobu
podatelny na webových stránkách zadavatele: https://www.valasskemezirici.cz/ či zaslat nabídku
prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou.
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14.1.1.

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i
bez předchozí žádosti.

14.1.2.

Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na profilu zadavatele
https://valasskemezirici.ezak.cz/ nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti
dodavatele. V daném případě se vysvětlení zadávacích podmínek považuje za doručené
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

14.1.3.

Kontaktní osoba zadavatele:
Mgr. Janka Gorduličová, referent Oddělení právního MěÚ Valašské Meziříčí
tel. +420 571 674 247

14.2. Prohlídka místa plnění
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje. Místo plnění je veřejně přístupné.
15. POSOUZENÍ NABÍDEK, HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK A OCENĚNÍ
ÚČASTNÍKŮ, JEJICHŽ NABÍDKY SE UMÍSTILY NA PRVNÍCH 3 MÍSTECH
15.1.

Posouzení nabídek

15.1.1. Zadavatel nejprve provede posouzení souladu všech nabídek s technickými podmínkami
uvedenými v čl. 8.1. této výzvy. V rámci posouzení souladu nabídek s technickými
podmínkami budou vyloučeni účastníci, jejichž nabídky jsou v rozporu s technickými
podmínkami uvedenými v čl. 8.1. této výzvy.
15.1.2. Následně přejde zadavatel k hodnocení nabídek (vyjma nabídek účastníků vyloučených v rámci
posouzení souladu nabídek s technickými podmínkami dle čl. 8.1. této výzvy). Z hodnocení
vyjde zadavateli pořadí jednotlivých nabídek doposud nevyloučených účastníků.
15.1.3. Poté zadavatel provede posouzení splnění ostatních podmínek účasti ve výběrovém řízení, a to
pouze u vybraného dodavatele (tj. u dodavatele, jehož nabídka byla v rámci hodnocení
nejvhodnější). U ostatních účastníků může být posouzení splnění podmínek účasti ve
výběrovém řízení provedeno, až pokud s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva.
15.1.4. Zadavatel je oprávněn si vyžádat po účastnících doložení chybějících dokumentů či dokumentů
účastníka, jež nejsou v souladu s požadavky zadavatele – to však vyjma dokumentů
prokazujících splnění technických podmínek uvedených v čl. 8.1 této výzvy. Budou-li
dokumenty prokazující splnění technických podmínek v nabídce účastníka chybět či nebudou-li
tyto dokumenty obsahovat všechny požadované údaje – bude účastník z výběrového řízení
vyloučen.
15.2.

Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky podle kvality. Zadavatel bude hodnotit
kvalitu nabízeného plnění, a to na základě dodavatelem předložených dokumentů a dle
následujících kritérií kvality:

Kritéria kvality:
Definice kritérií:

Popis kritéria a způsobu hodnocení
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1. Výtvarná kvalita díla
(váha 20%)

Komise bude vycházet zejména z těchto dokumentů předložených
účastníkem:
- návrhu výtvarného řešení díla,
- vizualizace umístění díla do prostoru (tj. Časové osy (vč. milníků) a
Stop T.G. Masaryka) do prostoru (min. 1x snímek z pohledu chodce
Časové osy vč. milníků a min. 1x snímek z pohledu chodce Stop T.G.
Masaryka),
- podrobného technického popisu díla,
a v rámci tohoto kritéria bude hodnotit následující aspekty:
- originalita zvoleného výtvarného řešení;
- kvalita zpracování díla;
- jak dílo přispívá k ozvláštnění a kultivaci města Valašské Meziříčí a ke
zvýšení turistické atraktivity místa.
- nakolik obsah díla tematicky vystihuje zadání.
Bodová hodnotící škála:
0 bodů
= nevyhovuje (0% - 24%)
1 bod
= vyhovuje s výhradami (25% - 49%)
2 body
= vyhovuje (50% - 74%)
3 body
= převážně vyhovuje (75% - 99%)
4 bodů
= absolutně vyhovuje (100%)

2. Vhodnost díla do
daného prostoru
(váha 20%)

Maximální počet bodů obdrží dílo s maximální originalitou, maximální
kvalitou zpracování, a které maximálně přispěje ke kultivaci města a ke
zvýšení turistické atraktivity.
Komise bude vycházet zejména z těchto dokumentů předložených
účastníkem:
- vizualizace umístění díla (tj. Časové osy (vč. milníků) a Stop T. G. Masaryka)
do prostoru (min. 1x snímek z pohledu chodce Časové osy (vč. milníků) a min.
1x snímek z pohledu chodce Stop T.G. Masaryka),
- podrobného technického popisu díla,
a v rámci tohoto kritéria bude hodnotit následující aspekty:
- Proporční přiměřenost díla vůči okolním objektům a prostoru náměstí;
- Vhodnost provedení a tvarového řešení díla v daném prostoru.

Bodová hodnotící škála:
0 bodů
= nevyhovuje (0% - 24%)
1 bod
= vyhovuje s výhradami (25% - 49%)
2 body
= vyhovuje (50% - 74%)
3 body
= převážně vyhovuje (75% - 99%)
4 bodů
= absolutně vyhovuje (100%)

3. Životnost díla
(váha 30%)

Maximální počet bodů obdrží dílo, které bude proporčně přiměřené danému
prostoru a které bude vhodně tvarově řešeno tak, aby v daném prostoru
působilo vhodným dojmem.
Komise bude vycházet zejména z těchto dokumentů předložených
účastníkem:
- podrobného technického popisu díla (vč. certifikátů, technických listů…),
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a v rámci tohoto kritéria bude hodnotit následující aspekty:
- životnost díla,
Z hlediska tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídkou ta nabídka, jež bude
garantovat nejdelší životnost díla.
Bodové hodnocení:
Nabídky budou hodnoceny v bodovací stupnici 1 až 100 bodů tak, že v
tomto dílčím kritériu obdrží nejvhodnější nabídka 100 bodů a každá další
nabídka obdrží takový počet bodů, který odpovídá její odchylce od
nejvhodnější nabídky, podle níže uvedených zásad:
• Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak,
že nejvyšší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

4. Cena díla
(váha 30%)

Maximální počet bodů obdrží dílo, které bude mít prokazatelně deklarovánu
nejdelší životnost. Minimální požadovaná životnost díla je 10 let (pokud bude
mít dílo kratší životnost, bude účastník z výběrového řízení vyloučen). Účastník
je povinen předložit dokument deklarující životnost použitých materiálů (např.
certifikát, technický list atd.). V případě různé délky životnosti použitých
materiálů bude v rámci tohoto kritéria brána v potaz délka životnosti
materiálu, jenž má v rámci nabídky účastníka nejkratší dobu životnosti (tzn.
dílo z materiálu A a materiálu B. Materiál A má životnost 10 let, materiál B 15
let. V rámci hodnocení se na dílo bude nahlížet, že má životnost 10 let.)
Z hlediska tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídkou ta nabídka, jež bude
obsahovat nejnižší cenu díla v Kč bez DPH.
Nabídky budou hodnoceny v bodovací stupnici 1 až 100 bodů tak, že v
tomto dílčím kritériu obdrží nejvhodnější nabídka 100 bodů a každá další
nabídka obdrží takový počet bodů, který odpovídá její odchylce od
nejvhodnější nabídky, podle níže uvedených zásad:
• Dílčí kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak,
že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky
získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty
nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

15.3.

Způsob hodnocení nabídek

15.3.1. Nabídky budou hodnoceny dle uvedených kritérií, přičemž u kritéria č. 1 a č. 2 ke každému
přidělí každý z celkem 5 hodnotitelů v rámci hodnocení body dle schématu a způsobu
uvedeného v čl. 15.2. Kritéria č. 3 a 4 budou hodnotící komisí hodnoceny na základě
matematického postupu popsaného výše.
15.3.2. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová
hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria.
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15.3.3. Na základě součtu výsledných hodnot (vzniklých po vynásobení příslušnou vahou daného
hodnotícího kritéria) u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší
bodové hodnoty.
15.4.

Ocenění účastníků, jejichž nabídky se umístily na prvních 3 místech
Zadavatel se rozhodl pro možnost finančně ocenit účastníky, jejichž nabídky se umístí na prvních 3
místech v pořadí úspěšnosti v rámci hodnocení nabídek. Účastníci mohou od zadavatele obdržet
následující finanční částku:
a) Účastník, jehož nabídka se umístila v pořadí úspěšnosti na 1. místě – odměna 20.000,- Kč,
b) Účastník, jehož nabídka se umístila v pořadí úspěšnosti na 2. místě – odměna 15.000,- Kč,
c) Účastník, jehož nabídka se umístila v pořadí úspěšnosti na 3. místě – odměna 10.000,- Kč.
Zadavatel si vyhrazuje právo neocenit žádného z účastníků nebo ocenit pouze některé z výše
uvedených účastníků.

16. OSTATNÍ INFORMACE
16.1.

Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

16.2.

Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení účastníka a oznámení o výběru dodavatele
oznámí uveřejněním na profilu zadavatele. V daném případě se tyto dokumenty považují za
doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

16.3.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.
Oznámení o zrušení výběrového řízení oznámí zadavatel uveřejněním na profilu zadavatele
nejpozději do 3 pracovních dnů od zrušení výběrového řízení. V daném případě se tento
dokument považuje za doručený okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

16.4.

Podpisem oprávněné osoby se v rámci této výzvy potvrzuje i platnost všech ostatních jejich příloh.

17. PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8
Příloha č. 9
Příloha č. 10
Příloha č. 11
Příloha č. 12
Příloha č. 13

Vizualizace místa plnění
Situační plánky
Seznam milníků pro časovou osu vč. Seznamu dodatečných milníků pro časovou osu
Smlouva o dílo
Obchodní podmínky města Valašské Meziříčí
Krycí list nabídky (vzor)
Čestné prohlášení – základní způsobilost (vzor)
Seznam významných dodávek (vzor)
Souhlas účastníka s publikováním návrhu výtvarného řešení díla (včetně vizualizace
umístění díla do prostoru)
Rozhodnutí – Územní rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace náměstí ve Valašském
Meziříčí č.j. MeUVM 128358/2018
Rozhodnutí - Stavební povolení na Revitalizaci náměstí ve Valašském Meziříčí č.j.
MěÚVM 024269/2020
Rozhodnutí – Stavební povolení na Revitalizaci náměstí ve Valašském Meziříčí“, č.j.
MěÚVM024032/2020
Snímek T. G. Masaryka

Ve Valašském Meziříčí dne 22. 3. 2021

Bc. Robert Stržínek,
starosta
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