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1. Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele
Sídlo
IČ
profil zadavatele

:
:
:
:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
70 89 15 08

Kontaktní osoby

1. Jméno

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Funkce

:

E-mail
Telefon

:
:

Ing. Stanislav Jäger
projektový manažer, oddělení projektů
financovaných z ESI fondů
stanislav.jager@kraj-lbc.cz
+420 485 226 665

2. Jméno
Funkce
E-mail
Telefon

:
:
:
:

Ing. Linda Jurásková
oddělení veřejných zakázek KÚ LK
linda.juraskova@kraj-lbc.cz
+ 420 485 226 968

:

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky
2.1
Popis veřejné zakázky
Dle ustanovení § 27 zákona se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
"Restaurování – soubor architektonických modelů – podsbírky Socialismus a Etnografie
(Záchrana pokladů z depozitářů)“
Druh veřejné zakázky: Služby
2.2
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:
� zpracování restaurátorského průzkumu,
� zpracování restaurátorského záměru,
� samotné restaurování 11 ks architektonických modelů (7 z podsbírky Socialismus a 4
z podsbírky Etnografie).
Předmětem plnění jsou následující předměty:
Poř.
číslo

Inv.
číslo

popis restaurovaného kusu

rozměry v cm (cca)

1

H61/92

Návrh budovy Domu politické výchovy v Liberci, ulice 1.
máje; návrh arch. Švancer

75 x 127 x 35

2

H62/92

Návrh zástavby dolní části Pražské ulice v Liberci; návrh
arch. Vaněček

101 x 86 x 35

3

H65/92

Návrh voliéry pro ZOO Liberec, návrh arch. Švancer

62 x 34 x 15

4

H66/92

Návrh komplexu budov konzulátu v Šanghaji, návrh arch.
Kousal

43 x 49 x 10

5

H67/92

Návrh ubytovny v Harrachově, návrh arch. Švancer

43 x 34 x 12

6

H60/92

Návrh budovy (prodejna Zelenina) na tř. 1. máje v
Liberci, návrh arch. Janoušek

92 x 54 x 20

7

H1/2018

Návrh sídliště v Proseči nad Nisou

103 x 52 x 10
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8

Eg2135

Model tzv. Dolního mlýna v Novém Městě pod Smrkem

79 x 58 x 36

9

Eg2136

Model roubené chalupy čp. 354 v Novém Městě pod
Smrkem

52 x 90 x 44

10
11

Eg2137
Eg2140

Model radnice v Novém Městě pod Smrkem
Model statku z východních Čech

28 x 45 x 39
80 x 80 x 40

Popis předmětů, popis poškození a navržený postup k restaurování, jsou uvedeny v expertním
posudku, který je přílohou č. 4 Výzvy k podání nabídek (dále jen „Výzva“), podrobné fotografie
každého předmětu jsou v příloze č. 9 Výzvy.
Zadavatel požaduje předat dílo v této podobě:
Zhotovitel si odveze předměty k restaurování z Muzea a dodá je zpět po jejich úplném
zrestaurování (lze dodávat zpět Muzeu průběžně po dokončení prací každého kusu). Provádění
restaurátorských prací jednotlivých kusů bude přizpůsobeno potřebám a možnostem zhotovitele, ale
musí být dodržena maximální stanovená lhůta pro dodání všech zrestaurovaných předmětů.
Zhotovitel zajistí, aby jednotlivé zrestaurované předměty byly vhodně zabaleny a nedošlo při
transportu k jejich poškození. Zhotovitel zodpovídá za to, že jednotlivé restaurované předměty
doručí na konkrétní místo v budově Muzea nebo jeho depozitáře (určí pracovník Muzea) a vybalí je.
Následně dojde k převzetí daného předmětu odpovědným pracovníkem Muzea.
Ke každému zrestaurovanému předmětu zpracuje zhotovitel podrobnou restaurátorskou zprávu.
Zpráva bude obsahovat popis, jakým způsobem práce probíhaly, jaké materiály a metody
restaurování byly použity a vše bude doloženo fotodokumentací, přičemž minimální rozlišení
fotografií určí zástupce Muzea. Rozsah, struktura a obsah restaurátorských zpráv je stanovena
dokumentem „Požadavky Severočeského muzea na vypracování dokumentace restaurování“ (viz
příloha č. 8 Výzvy), která bude přílohou smlouvy o dílo. Restaurátorské zprávy budou předány
společně s restaurovaným předmětem a to 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (na
CD/DVD nebo flash disku). Předání zrestaurovaných předmětů bude protokolárně stvrzeno.
Zadavatel v rámci plnění předmětu dále požaduje:
Zadavatel požaduje, aby zhotovitel zajistil vhodnou dopravu restaurovaných předmětů. Cena
dopravy bude zakalkulovaná do celkové ceny za restaurování. Cena za práce musí obsahovat
veškeré související výdaje jako např. materiál, práce, doprava, bezpečnostní zajištění předmětu
apod.
Zadavatel dále požaduje, aby zhotovitel uzavřel smlouvu o zápůjčce pro restaurované předměty (viz
vzor smlouvy v příloze č. 7 Výzvy). Smlouva o zápůjčce bude uzavřena před tím, než zhotovitel od
zástupce Muzea převezme architektonické modely určené k restaurování.
Zadavatel požaduje, aby mu zhotovitel v rámci kontrolních dní umožnil přístup k restaurovaným
předmětům. Kontrolní dny budou probíhat dle potřeby, četnost kontrolních dnů stanoví dle potřeby
a povahy restaurátorských prací zástupce Muzea po dohodě s dodavatelem restaurátorských prací.
Zadavatel prostřednictvím oprávněných osob, kterými budou pracovníci Muzea, bude kontrolovat
stav restaurovaných předmětů, postup prací a zvolené metody restaurování. Z kontrolního dne bude
pořízen zápis, zápisy budou součástí restaurátorské zprávy ke každému předmětu, případně
souhrnné zprávy ke skupině předmětů obdobného charakteru.
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2.3
Kvalitativní parametry
Dílo musí být provedeno v souladu s expertním posudkem (viz přílohy č. 4 Výzvy). Samotné
restaurátorské práce však budou navrženy na základě restaurátorského průzkumu a restaurátorského
záměru, který zhotovitel nejprve zpracuje. Teprve poté, co zástupci Muzea odsouhlasí způsob
restaurování, postup prací a zvolené restaurátorské metody, může zhotovitel začít se samotnými
restaurátorskými pracemi.
2.4
Informace o projektu
Zhotovitel bere na vědomí, že realizace zakázky je financována v rámci projektu „Záchrana pokladů
z depozitářů Severočeského muzea v Liberci“ – registrační číslo projektu:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007912, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), dále jen „projekt“. Dodavatel se musí řídit povinnostmi stanovenými
v této zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, které se týkají IROP. Případné jejich neplnění může
vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení
či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.
2.5
Odpovědnost za provedení díla
Zhotovitel bude povinen mít po celou dobu plnění dle smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s pojistným plněním ve výši min.
1.000.000 Kč.
Zhotovitel bude na žádost objednatele (před převzetím předmětů k restaurování) povinen předložit
doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.
Pojistná hodnota sbírkových předmětů je vyšší, zhotovitel může mít sjednané pojištění na částku
vyšší než výše uvedené; najednou si však může převzít předměty k restaurování jen v takové výši,
jejichž pojistné hodnoty nepřekročí pojistnou částku uvedenou v pojistné smlouvě.
Pojistná hodnota restaurovaných předmětů je stanovena následovně:
pojistná
částka v
Kč

Poř.
číslo

Inv.
číslo

popis restaurovaného kusu

rozměry v cm
(cca)

1

H61/92

Návrh budovy Domu politické výchovy v Liberci, ulice 1.
máje; návrh arch. Švancer

75 x 127 x 35

250 000

2

H62/92

Návrh zástavby dolní části Pražské ulice v Liberci; návrh
arch. Vaněček

101 x 86 x 35

300 000

3

H65/92 Návrh voliéry pro ZOO Liberec, návrh arch. Švancer
Návrh komplexu budov konzulátu v Šanghaji, návrh arch.
H66/92
Kousal

62 x 34 x 15

100 000

43 x 49 x 10

150 000

5

H67/92 Návrh ubytovny v Harrachově, návrh arch. Švancer

43 x 34 x 12

30 000

6

H60/92

92 x 54 x 20

200 000

7
8

H1/2018 Návrh sídliště v Proseči nad Nisou
Eg2135 Model tzv. Dolního mlýna v Novém Městě pod Smrkem

103 x 52 x 10
79 x 58 x 36

250 000
250 000

9

Eg2136

52 x 90 x 44

250 000

10
11

Eg2137 Model radnice v Novém Městě pod Smrkem
Eg2140 Model statku z východních Čech

28 x 45 x 39
80 x 80 x 40

100 000
300 000

4

Návrh budovy (prodejna Zelenina) na tř. 1. máje v
Liberci, návrh arch. Janoušek

Model roubené chalupy čp. 354 v Novém Městě pod
Smrkem

Pojistná hodnota celkem
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3. Předpokládaná hodnota zakázky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení činí
580.000 Kč bez DPH.
Zadavatel stanovuje maximální možnou nabídkovou cenu ve výši 638.000 Kč bez DPH.
Překročení max. možné nabídkové ceny bude posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek
a bude to důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení.

4. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky jsou prostory účastníka specifikované ve smlouvě o dílo a budova
Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 11, 460 01 Liberec a budovy
jeho depozitářů, kde proběhne převzetí zrestaurovaných předmětů.

5. Termín plnění veřejné zakázky
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v období říjen 2021–listopad 2023 a to včetně
dopravy do budovy Muzea.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky: předpoklad říjen 2021

6. Prohlídka místa plnění
Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění dne 21. 9. 2021. Vzhledem k tomu, že jsou restaurované
předměty deponovány na různých místech, je prohlídka stanovena následovně:
místo plnění
Depozitář Jablonec nad Nisou:
Poštovní č. p. 2600/10, Jablonec nad Nisou

čas prohlídky

Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, Liberec 1

od 10:30 hod.

od 09:30 hod.

Účastník může navštívit a důkladně si prohlédnout předměty určené k restaurování, aby mohl na
vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika, faktory nezbytné pro vypracování nabídky
a podepsání smlouvy.

7. Poskytnutí zadávací dokumentace
Kompletní
zadávací
dokumentace
bude
uveřejněna
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj.

na

profilu

zadavatele:

8. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
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.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do
2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost
o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou
v předchozí větě.
Zadavatel může podmínky obsažené v zadávací dokumentaci změnit nebo doplnit před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
Vysvětlení, změna či doplnění bude uveřejněna na profilu zadavatele:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
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Kontaktní osobou je:
Jméno

:

Ing. Linda Jurásková

Funkce

:

oddělení veřejných zakázek KÚ LK

E-mail

:

linda.juraskova@kraj-lbc.cz

Telefon

:

+ 420 485 226 968

9. Požadavky na prokázání kvalifikace
Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace
v rozsahu a způsobem vymezeným v této části Výzvy. Účastník může analogicky dle ustanovení §
86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokázat předložením čestného prohlášení
nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že
dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je
přílohou č. 2 Výzvy.
9.1. Základní způsobilost analogicky podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) zákona
Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení, aby účastníci o veřejnou zakázku splňovali základní
způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona.
Způsobilým není dodavatel, který:
a)
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
aa)
je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a)
zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm.
a) zákona splňovat:
i.
tato právnická osoba,
ii.
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
iii.
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
ab) účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu
i.
zahraniční právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
ii.
české právnické osoby, musí podmínku analogicky dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat
osoby uvedené pod písm. aa) této kapitoly a vedoucí pobočky závodu
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má 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) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
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9.2. Profesní způsobilost analogicky podle § 77 zákona
Účastník splňuje profesní způsobilost:
�

analogicky dle § 77 odst. 1 zákona:
-

�

výpisem z obchodního rejstříku, jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje

analogicky dle § 77 odst. 2 písm. a) a c) zákona
-

dokladem o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. živnostenské oprávnění:
"Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami
nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná
o předměty kulturní hodnoty", nebo obdobné oprávnění, na základě kterého může
účastník vykonávat předmětnou činnost veřejné zakázky; případně jiného
oprávnění - pokud účastník není zapsán v Obchodním rejstříku a podniká podle
jiných předpisů - např. licence Ministerstva kultury ČR k provádění
restaurátorských prací, která není povinnou podmínkou pro splnění profesní
způsobilosti podle § 77 zákona, případně jiný obdobný doklad).

9.3. Technická kvalifikace analogicky podle § 79 zákona
Účastník předloží seznam významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením
výběrového řízení, přičemž zadavatel požaduje:
Rozsah požadovaných
informací a dokladů
Způsob prokázání splnění
těchto kvalifikačních
předpokladů

Minimální úroveň těchto
kvalifikačních předpokladů

Min. 5 významných služeb. Za významnou službu se v tomto
případě považuje restaurování uměleckohistorických předmětů
ze dřeva a plastu z období 18. – 20. století.
Seznam významných služeb (viz vzor čestného prohlášení
k prokázání kvalifikace) včetně uvedení názvu zakázky, popisu
zakázky, finančního objem, termínu plnění a identifikace
objednatele.
Min. finanční objem všech významných služeb činí v součtu:
200.000 Kč bez DPH

Zadavatel uzná i obdobnou referenční zakázku zrealizovanou před ukončením lhůty pro podání
nabídek.
Analogicky dle § 79 odst. 3 zákona se doby dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona za splněné považují,
pokud byly služby uvedené v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončeny.
Analogicky dle § 79 odst. 4 zákona může dodavatel k prokázání splnění kritéria kvalifikace
analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona použít služby, které poskytl
a)
společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel,
b)
jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služeb podílel
9.4. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace
Všechny doklady k prokázání kvalifikace je dodavatel v nabídce oprávněn předložit v prosté kopii.
Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 zákona a profesní způsobilost
analogicky dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
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9.5. Obnovení způsobilosti účastníka výběrového řízení
Účastník výběrového řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti analogicky dle
§ 74 zákona nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti analogicky dle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil
svou způsobilost k účasti ve výběrovém řízení, pokud v průběhu výběrového řízení zadavateli
doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník
výběrového řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v
koncesním řízení.
Nápravnými opatřeními mohou být zejména
a) uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,
b) úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,
c) aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo
d) přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti
nebo pochybením.
Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka výběrového řízení považuje za
dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti
trestného činu nebo jiného pochybení.
Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka výběrového řízení byla obnovena, z
výběrového řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka výběrového řízení zruší.

10. Poddodavatelé
Zadavatel neomezuje využití poddodavatelů.
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria analogicky podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob
(poddodavatelé). Dodavatel je v takovém případě povinen poddodavatele identifikovat v prohlášení
ke splnění kvalifikace – viz příloha č. 2 Výzvy. Takový poddodavatel musí splňovat chybějící části
kvalifikace a jako přílohu prohlášení předloží 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.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace
v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím souhlasem objednatele,
přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí
o souhlas.
V případě nejasností si může zadavatel vyžádat objasnění nebo doplnění údajů či dokladů.

11. Hodnotící kritérium
Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit na základě těchto dílčích
kritérií:
Kritérium hodnocení

Váha

1.

Nabídková cena

80 %

2.

Délka praxe osoba ve funkci zodpovědný restaurátor

10 %

3.

Počet referenčních zakázek osoby ve funkci zodpovědný restaurátor

10 %
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1) Nabídková cena – váha 80 %
Účastník doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy o dílo
(příloha č. 3 Výzvy) a Podrobném rozpisu cen restaurování za jednotlivé kusy (příloha č. 5).
Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená účastníkem v
návrhu smlouvy o dílo v Kč bez DPH.
Pro toto kritérium platí, že jako nejvýhodnější bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Počet bodů bude stanoven dle následujícího vzorce:
𝑛𝑒𝑗𝑣ýℎ𝑜𝑑𝑛ě𝑗ší 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
= 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛á 𝑛𝑎𝑏í𝑑𝑘𝑎
Bodové hodnocení bude vynásobeno váhou tohoto kritéria hodnocení, tj. 80 %
100 ×

bodová hodnota x váha kritéria v % = zisk bodů dle kritéria č. 1
Přidělené body budou započítány s přesností na dvě desetinná místa se zaokrouhlením dle
matematických pravidel.
2) Délka praxe osoba ve funkci zodpovědný restaurátor – váha 10 %
Zadavatel bude v rámci tohoto kritéria hodnotit zkušenosti osoby zodpovědné a oprávněné
vykonávat činnost předmětu plnění veřejné zakázky, tedy délku praxe v oboru. Účastník v nabídce
uvede jednu konkrétní osobu zodpovědnou za plnění této veřejné zakázky. U této osoby uvede
formou čestného prohlášení délku praxe v oboru.
Uvedená osoba zodpovědného restaurátora bude uvedena také ve smlouvě o dílo (viz příloha
č. 3) jako osoba, která bude provádět realizaci této VZ.
Pro účely hodnocení účastník vyplní tabulku dle závazné přílohy č. 6 – Čestné prohlášení pro
hodnocení, kde účastník vyplní délku praxe. Nezbytnou součástí přílohy je kopie živnostenského
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, nebo kopie jiného
dokumentu, na základě kterého, je účastník oprávněn poskytovat dané služby.
Do této tabulky je účastník oprávněn vyplnit informace rozhodné pro hodnocení pro jednu
osobu.
Účastník obdrží počet bodů dle níže uvedené bodové stupnice za praxi. Max. možný počet bodů je
100. Pro potřeby hodnocení musí být praxe uvedena s přesností na celé měsíce, s tím, že se
zohledňují pouze celé uplynulé měsíce praxe a body budou přiděleny na základě matematického
zaokrouhlení na celé roky: např. za 5 let a 4 měsíce = 5,33 roků praxe (zaokrouhleno na 5 let) bude
přiděleno 50 bodů, za 5 let a 5 měsíců = 5,42 roků praxe (zaokrouhleno na 5 let) bude přiděleno 50
bodů, za 5 let a 6 měsíců = 5,5 roku praxe (zaokrouhleno na 6 let) bude přiděleno 60 bodů.
Přidělované body:
PRAXE (roky) POČET BODŮ
0
0
1
10
2
20
3
30
4
40
5
50
6
60
7
70
8
80
9
90
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10 a více

100

Bodové hodnocení bude vynásobeno váhou tohoto kritéria, tj. 10 %.
počet bodů hodnocené nabídky x váha kritéria v % = zisk provážených bodů dle kritéria č. 2
(příklad: 10 let praxe � 100 bodů � 100 x 10 % = 10 provážených bodů)
3) Počet referenčních zakázek osoby ve funkci zodpovědný restaurátor – váha 10 %
Zadavatel bude v rámci tohoto kritéria hodnotit zkušenosti osoby zodpovědné za realizaci veřejné
zakázky, tedy množství referenčních zakázek, resp. významných služeb. Účastník v nabídce uvede
jednu konkrétní osobu zodpovědnou za plnění veřejné zakázky.
U této osoby uvede formou čestného prohlášení soupis zakázek, resp. významných služeb
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením této veřejné zakázky včetně uvedení hodnoty
této služby, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, u nichž tato osoba působila jako
zodpovědný restaurátor. Do hodnocení budou započítány pouze významné služby v oblasti
restaurování takto:
- restaurování uměleckohistorických předmětů ze dřeva a plastu z období 18. – 20. století,
které byly v uvedené referenční době dokončeny s minimální hodnotou 20.000 Kč bez DPH za
každou zakázku.
Účastník obdrží počet bodů dle níže uvedené bodové stupnice za každou referenční zakázku, max.
možný počet bodů je 100.
Uvedená osoba zodpovědného restaurátora bude uvedena také ve smlouvě o dílo (viz příloha
č. 3) jako osoba, která bude provádět realizaci této VZ.
Pro účely hodnocení účastník vyplní tabulku dle závazné přílohy č. 6 – Čestné prohlášení pro
hodnocení, kde účastník vyplní počet referenčních zakázek.
Do této tabulky je účastník oprávněn vyplnit informace rozhodné pro hodnocení pro jednu osobu.
Přidělované body:
REFERENČNÍ VZ POČET BODŮ
0
0
1
10
2
20
3
40
4
60
5
80
6 a více zakázek
100
Bodové hodnocení bude vynásobeno váhou tohoto kritéria, tj. 10 %
počet bodů hodnocené nabídky x váha kritéria v % = zisk bodů dle kritéria č. 3
(příklad: 6 ref. VZ � 100 bodů � 100 x 10 % = 10 bodů)
Způsob celkového hodnocení
Na základě celkového zisku provážených bodů bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých
nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší součtové
hodnoty provážených bodů (viz vzorec uvedený níže).
zisk provážených bodů dle kritéria č. 1 + zisk provážených bodů dle kritéria č. 2 + zisk provážených
bodů dle kritéria č. 3 = celkový zisk provážených bodů
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V případě rovnosti bodů bude lépe hodnocena nabídka, která získala vyšší počet provážených bodů
v kritériu s nejvyšší vahou, a pokud se ani v něm neliší, tak v kritériu, které je další v pořadí atd.
Bodové ohodnocení bude zadavatel ve všech případech zaokrouhlovat vždy na dvě desetinná místa.
Doplnění nabídek v částech týkající se hodnocení nabídek se nepřipouští. Pokud nebude
nabídka obsahovat informace o kritériích (Nabídková cena, Počet referenčních zakázek osoby
ve funkci zodpovědný restaurátor, Délka praxe osoba ve funkci zodpovědný restaurátor) pro
provedení hodnocení nabídky, bude účastník, který takovou nabídku podal, ze zadávacího
řízení vyloučen.

12. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Účastník stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto
Výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách.
Nabídková cena bude zpracována formou ocenění jednotlivých položek v příloze č. 5 této
Výzvy v členění bez DPH a včetně DPH. Účastník vyplní pouze jednotkovou cenu za
restaurování konkrétního kusu restaurovaného předmětu v Kč bez DPH. Další pole jsou pro
editaci uzamčena.
Celková nabídková cena bude rovněž uvedena v závazném návrhu smlouvy v členění bez DPH
a celková nabídková cena včetně DPH. Součástí nabídkové ceny je i zabalení, doprava a případně
další náklady související s předmětnou činností.
Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné
zakázky.
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
Podmínky pro změnu nabídkové ceny
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Nabídková cena nesmí být
měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory
s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. V případě změny závazku ze smlouvy se
postupuje analogicky dle § 222 zákona.

13. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy.
Cena za plnění díla bude hrazena postupně, a to za každý zrestaurovaný kus.
Fakturace může proběhnout max. jednou měsíčně, přičemž fakturovaná cena nesmí být nižší než:
40.000 Kč bez DPH.
Zhotovitel může vystavit fakturu až poté, co zástupci zadavatele v místě plnění přeberou,
odsouhlasí a do předávacího protokolu uvedou, že daný dokument/dokumenty dílčího plnění je
kompletně zrestaurován. Po té zhotovitel vystaví fakturu.
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
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název a registrační číslo projektu: „Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v
Liberci“ – r. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007912,
den uskutečnění plnění,
označení smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat
náležitosti dle příslušných právních předpisů.
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, bude objednatel oprávněn ji vrátit
zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve
stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).
Podrobně jsou platební podmínky upřesněny v závazném návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 této
Výzvy.

14. Obchodní podmínky – návrh smlouvy
Účastník jako součást nabídky předloží návrh smlouvy o dílo. Závazný návrh textu je uveden v
příloze č. 3 Výzvy.
Návrh smlouvy o dílo účastník doplní zejména o tyto údaje:
- vlastní identifikaci účastníka (zhotovitele)
- číslo účtu zhotovitele pro platby faktur
- zástupce a kontaktní osobu na straně zhotovitele
- místo, kde budou probíhat restaurátorské práce (čl. IV., odst. 1),
- nabídkovou cenu
- osobu „zodpovědného restaurátora“
Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu smlouvy nesmí účastník měnit ani další
doplňovat.
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má účastník možnost
si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek.

15. Pokyny pro zpracování nabídky
Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, který je požadován a specifikován
v části 2.2 této Výzvy a v příloze č. 4. Nabídky na dílčí plnění budou posuzovány jako neúplné
z hlediska splnění zadávacích podmínek.

15.1 Označení nabídky
Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 označená a současně v elektronické
podobě.
Nabídka bude zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené následujícím způsobem:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
"RESTAUROVÁNÍ – SOUBOR ARCHITEKTONICKÝCH MODELŮ – PODSBÍRKY
SOCIALISMUS A ETNOGRAFIE (ZÁCHRANA POKLADŮ Z DEPOZITÁŘŮ)“
VZMR/0045/21
NEOTEVÍRAT
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Součástí elektronické podoby nabídky bude scan celé nabídky a elektronická podoba návrhu
smlouvy (na CD/DVD/FLASH disk) v otevřeném (editovatelném) formátu.doc. V případě rozporu
se má za rozhodující tištěné originální vyhotovení nabídky. V případě rozporu se má za
rozhodující tištěné originální vyhotovení nabídky.
15.2 Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele
uvedených v této Výzvě. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami,
musí být předloženy v českém jazyce. Analogicky dle § 45 odst. 3 zákona se doklad ve slovenském
jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce předkládají bez překladu. Jednotlivé listy nabídky by
neměly obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy a nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Účastníci podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti
manipulaci.
15.3 Adresa dodávání písemností
Požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené
v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní
osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce.
15.4 Členění nabídky
A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o účastníkovi – vzor viz příloha č. 1
Výzvy.
B. Doklad o oprávnění osoby jednat za účastníka. Doklad se vyžaduje jen, pokud se nejedná o
statutárního zástupce účastníka, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či
jiné evidence, nebo pokud se nejedná o účastníka – fyzickou osobu, který nabídku podepsal
sám.
C. Doklady k prokázání kvalifikace – vzor viz příloha č. 2 Výzvy.
D. Návrh „Smlouvy o dílo“ – závazný vzor viz příloha č. 3 Výzvy – doplněný o chybějící
údaje.
E. Čestné prohlášení pro hodnocení – vzor viz příloha č. 6 Výzvy,
F. Cenová nabídka – viz příloha č. 5 Výzvy,
G. Datový nosič (CD/DVD/USB apod.) s elektronickou podobou „Smlouvy o dílo“ (ve formátu
*.doc) a kompletním skenem nabídky
H. Přílohy (nepovinné).

16. Místo a lhůta pro podání nabídek
Místem pro podání nabídky je podatelna zadavatele na adrese: Krajský úřad Libereckého kraje, U
Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Nabídky je možno podat osobně do podatelny zadavatele v úředních
hodinách (Po, St 8:00 - 17:00 hod., Út, Čt 8:00 - 15:00 hod., Pá 8:00 - 14:00 hod.), nebo zaslat
poštou na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky na podatelnu zadavatele byly doručeny nejpozději
do konce lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 10. 2021 v 10:00 hod.
Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání
k poštovnímu doručení).

17. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
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vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání
nabídek,
požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelů
ověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také
sám
Účastník bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně
dohod, na základě kterých, se smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru
smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby smlouva o dílo byla v plném rozsahu
zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.
Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě,
nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní
nepřihlíží.
Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné
zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové
řízení až do doby uzavření smlouvy.
Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu
výdajů spojených s účastí ve výběrovém, se zpracováním a podáním nabídky.
Analogicky dle § 214 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém
řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s
dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž
výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny takové účastníky vyloučí. Vyloučení
účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.
Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky
analogicky dle § 122 odst. 3 písm. a) a b) zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá
zadávacím podmínkám.
Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky výběrového řízení
použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo níže uvedený okruh informací, který bude účastníky poskytnut v
průběhu zadávání veřejné zakázky, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení zejména na webových
stránkách kraje, profilu zadavatele, webových stránkách poskytovatelů dotací a případně dalších
webových stránkách souvisejících s realizací veřejné zakázky. Informacemi, ke kterým si zadavatel
vyhrazuje právo na jejich uveřejnění dle výše uvedeného, jsou: identifikační údaje účastníků,
nabídkové ceny účastníků a další údaje nezbytné pro posouzení a hodnocení nabídek. Ukončením
zadávacího řízení nezaniká zadavateli právo na zveřejnění informací. Účastníci v řízení o zadání
veřejné zakázky berou na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v
průběhu výběrového řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem.
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18. Osoby podílející se na zpracování zadávací dokumentace kromě zadavatele
Severočeské muzeum v Liberci – předmět VZ (PhDr. Lubor Lacina, historik)
Liberec 14. 9. 2021

…………………………………
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana
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