Zadavatel Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje ve smyslu § 6 zák. č.
134/2016 Sb. (dále jen zákona), tímto vyzývá k podání nabídky na „Zpracování 3D modelu a
vizualizace chebského hrázděného statku“ při realizaci akce:
REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ
V tomto výběrovém řízení se zadavatel neřídí ZZVZ, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci,
kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz ZZVZ.
Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá výhradně elektronicky. Nabídky
budou podány prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.
Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je
však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem podání nabídky na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html
Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a
pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím
e-mailové adresy: kulova@muzeumcheb.cz
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz
V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje
dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se
technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na emailu: podpora@ezak.cz, tel. 538 702 719.
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A OSOBÁCH PODÍLEJÍCÍCH SE NA
ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Název zadavatele:
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
Adresa sídla zadavatele:
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
IČ:
00074276
DIČ:
CZ00074276
Kód státu:
CZ, Česká republika
Kategorie zadavatele:
Veřejný
Bankovní spojení:
Komerční Banka, Cheb
Číslo účtu:
43-6259620257/0100
ID datové schránky:
ux8kk7n
Statutární zástupce:
Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského
kraje
Kontaktní osoby:
 Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, p. o. Karlovarského kraje, e – mail
kulova@muzeumcheb.cz, telefon +420 739322499
 Mgr. Michal Beránek, vedoucí odborného oddělení Muzea Cheb, p. o. Karlovarského
kraje, e – mail beranek@muzeumcheb.cz, telefon +420 739322499
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Ing. Josef Vacek, osoba pověřená zadavatelskými činnostmi dle ust. § 43 ZZVZ,
administrátor veřejné zakázky, EGRACOM s.r.o., IČ: 27967239, sídlo Sládkova 159/1, 350
02 Cheb, telefon +420 739 022 742, e-mail vacek@egracom.cz

Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), investiční priorita "Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a
kulturního dědictví", téma cíle "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního dědictví, výzva č. 21 Muzea.
Číslo projektu:
Název projektu:

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001674
Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově

2. NÁZEV AKCE
„Zpracování 3D modelu a vizualizace chebského hrázděného statku“
3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
CPV kód:
71354100-5 Digitální mapování
72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a
podpora
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.
Předpokládaná cena činí 340 000,- bez DPH.
Požadavky na zpracování 3D modelu a vizualizace statku v Milíkově
I. ETAPA
Představení obytného domu po jednotlivých podlažích i prvcích ve třech fázích:
A) Modelování domu po prvcích tak, aby bylo možné animovat v axonometrii jednotlivé
stavební fáze:
 vykopané základy
 stavba sklepa a základů
 stavba roubené a zděné části (černá kuchyně, pec)
 zaklopení stropní konstrukcí
 stavba hrázděného patra
 krov a komín
 zakrytí šindelem
 výměna roubení světnice za zděné obvodové stěny (včetně znázornění dočasného
podepření konstrukce)
B) Prezentace přízemí obytného domu z nadhledu včetně mobiliáře ve světnici a další
stafáže (krávy ve stáji apod.) – variantně po místnostech.
C) Okolní budovy (průjezdná stáj, kolna a stodola) budou prezentovány ve dvou krocích
s viditelnou dispozicí přízemí a poté zastřešené. Vlastní stáj bude řešena ve dvou krocích
původní dřevěná a poté současný stojící domek.
V rámci prezentace po vystavění přízemí v půdoryse barevně postupně vyznačit jednotlivé části
obytného stavení (předsíň, světnice, černá kuchyně, stáj) i ostatních částí (kolna, stáj a stodola).
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II. ETAPA
Po představení I. etapy a odsouhlasení bude zadavatelem ve stanovené lhůtě dodán zpracovateli
text komentáře v ČJ a NJ pro zajištění mluveného slova ve výsledné animaci v dané jazykové
verzi.
Výběr jazykové verze výsledné animace bude řešen formou menu pro dotykový panel, kde
budou rozlišeny i možné varianty výkladu A, B a C.
Celá prezentace bude odevzdána digitálně na vybraném datovém nosiči ve třech vyhotoveních
ve standardně spustitelném formátu.
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:
Místem plnění veřejné zakázky je statek Milíkov č. p. 18

září 2019
červen 2020

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
Zadavatel stanovuje, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, na
základě kritéria hodnocení nejnižší nabídková cena včetně DPH. Hodnotící komise stanoví
pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH od nejnižší (1. v pořadí) po nejvyšší
O výsledku budou účastníci písemně vyrozuměni.
6. ROZSAH POŽADAVKU ZADAVATELE NA KVALIFIKACI ÚČASTNÍKA
A) Základní způsobilost
Účastník prokáže splnění základní kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve
stanoveném rozsahu splňuje.
Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu
země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
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.
B) Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením výpisu z obchodního rejstříku,
pokud je do něj účastník zapsán.
Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je
a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky odborně
způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, tj. Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti
a ochranně zdraví při práci na staveništi, dle zákona č. zákon č. 88/2016 Sb.
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b) doklady prokazující profesní způsobilost budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního
rejstříku stáří max. 3 měsíce.
7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude stanovena po celou dobu plnění jako cena maximální se započtením
veškerých nákladů (mj. dopravné apod.), rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Celková cena v Kč bez DPH
2. DPH 21% v Kč
3. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
8. MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDKY, DOBA, V NÍŽ LZE NABÍDKY PODAT, MÍSTO A
TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Nabídky budou podávány výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje EZAK.
Nabídky musí být doručeny zadavateli do 2. 9. 2019 do 10:00
Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
otevírání nabídek se nekoná za přítomnosti účastníků výběrového řízení.
9. INFORMACE O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni přes elektronický nástroj e-zak.
Zadavatel poskytuje neomezený dálkový přístup k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na
profilu zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/company_detail_57.html
10. POŽADAVEK NA FORMÁLNÍ ÚPRAVU, STRUKTURU A OBSAH NABÍDKY
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, podepsána oprávněným zástupcem účastníka a
podána výhradně v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/company_detail_57.html. Šifrování a zabezpečení
nabídky obstarává systém elektronického nástroje.
Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:
 Čestné prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů.
 Prokázání kvalifikace
 Cenová nabídka, dle požadované struktury
 Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
11. ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK
Zadavatel je oprávněn nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit
zadávací podmínky, které se týkají obsahu nabídek nebo způsobu jejich podání. Změna nebo
doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným
způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha
doplnění nebo změny vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání
nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit
okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby ode dne odeslání
změny nebo doplnění k uveřejnění činila nejméně celou svou původní délku.
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12. PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 90 dní.
 V souladu s § 104 odst. 2 ZZVZ bude zadavatel požadovat od vybraného dodavatele, který je
právnickou osobou, aby předložil doklady uvedené v tomto ustanovení ZZVZ.
 Účastník může podat pouze jednu nabídku.
 Nabídky obsahující varianty se nepřipouštějí.
 Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyce.
 Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky,
nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, ochranné
známky nebo označení původu. Odkaz podle písm. a) nebo b) může zadavatel použít, pokud
stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně přesné nebo
srozumitelné. V případě, že zadávací podmínky obsahují takového odkazy, zadavatel
umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
 Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel
nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou účastníkům vzniknout v souvislosti s
jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení.
 Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky.
 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Tato výhrada však nebrání zadavateli v
odeslání příslušného rozhodnutí v písemné podobě všem účastníkům zadávacího řízení.
 Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení,
včetně důvodů vyloučení na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za
doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. Tato výhrada
však nebrání zadavateli v odeslání příslušného rozhodnutí v písemné podobě všem
účastníkům zadávacího řízení.
 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení. Odůvodnění postupu zadavatele bude v
takovém případě uvedeno v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Účastníci zadávacího
řízení nemají právo na náhradu nákladů vztahující se k účasti v zadávacím řízení.
 Zadavatel si vyhrazuje součinnost vybraného dodavatele při veřejnoprávní kontrole.
V Chebu dne 8. 8. 2019

Ing. MARTINA
KULOVÁ

Digitálně podepsal Ing.
MARTINA KULOVÁ
Datum: 2019.08.08 08:12:28
+02'00'

Formuláře:




Krycí list nabídky
Čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášen o pravdivosti
údajů - příloha

Přílohy :
Příloha č. 1 – Kupní smlouva, dle rozsahu veřejné zakázky
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Krycí list nabídky
„Zpracování 3D modelu a vizualizace chebského hrázděného statku“
Údaje o účastníkovi
Obchodní firma nebo název
(jedná-li se o právnickou osobu)
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Sídlo
(jedná-li se o právnickou osobu)
Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu
(jedná-li se o fyzickou osobu)
Právní forma
IČO
Telefon
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky
Cenová nabídka
Nabídková cena

Kč

DPH (z ceny bez DPH)

Kč

Celková cena včetně DPH

Kč

V ………………….. Dne ……………
……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka
Poznámka: Tento list bude součástí nabídky.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
„Zpracování 3D modelu a vizualizace chebského hrázděného statku“

Společnost [bude doplněno],
se sídlem: [bude doplněno],
IČO: [bude doplněno],
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude
doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky (dále jen „účastník“),
prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), níže uvedeným způsobem.

Účastník
 v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona
 v souladu s požadavky § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona
prohlašuje, že splňuje veškeré zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikaci.

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________
[obchodní firma účastníka,
podpis oprávněné osoby (osob)
s uvedením funkce]
Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.
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Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková
cena za realizaci předmětu plnění je pevná a maximální se započtením veškerých nákladů, rizik,
zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a že jsme provedli
kontrolu úplnosti zadávací dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení
a že nám jsou známy veškeré technické kvalitativní a jiné požadavky nezbytné k realizaci
předmětu plnění a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení předmětu plnění nezbytné.
Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V ………………….. Dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list bude součástí

