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  Spolufinancováno Evropskou unií.  
 

              Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
              Evropa investuje do venkovských oblastí. 

Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace 
 
1. Zadavatel 
 
Název / Jméno: Český Západ – Místní partnerství 
Sídlo:   Nám. 1. Máje 62, 349 58 Černošín 
IČ:   26659981 
DIČ:   CZ26659981 

 
Kontaktní adresa: Olbramov 5, 349 01 pošta Stříbro 
Kontaktní osoba: Jan Florian, Koordinátor programu LEADER 
   tel.: 774499396, e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz 
 
Název projektu: Podejme si ruce s kulturním dědictvím 
Reg. číslo projektu: 08/005/4210a/232/000004 
 
2. Výzva 
 
2.1. Druh a předmět zadávané zakázky 
 
Název zakázky: 1 – Mapování objektů kulturního dědictví (kostely, kaple, sochy a sousoší svatých)  
 regionu Český Západ vč. historického průzkumu podkladů 
 
Rozdělení na části: Zakázka může být rozdělena na části dle místa plnění takto: 

1.1 Mikroregion Konstantinolázeňsko (vyjma obce Lestkov) – ORP Stříbro (cca 30 
objektů) 
1.2 Město Planá, Městys Chodová Planá, Obec Lestkov – ORP Tachov (cca 25 objektů) 
1.3 Stříbrský region – oblast spadající pod ORP Stříbro (cca 40 objektů) 
1.4 Mikroregion Hracholusky (vyjma města Stříbro a obce Únehle), obce Čerňovice, 

Blažim a Ostrov u Bezdružic – ORP Nýřany (cca 40 objektů) 
 
Typ zakázky:  služba 
 
Předmět zakázky: Obsahem zakázky je zpracování soupisu objektů kulturního dědictví (konkrétně kostelů, 

kaplí, soch a sousoší svatých – celkem cca 135 objektů – viz orientační seznam objektů 
kulturního dědictví v příloze) dle zadavatelem předložené metodiky, tj.: 

- návštěva všech objektů, 
- jejich fotodokumentace (exteriér, interiér – dle možností, detaily, celkový 

pohled – zasazení v krajině/obci, …), 
- zákres umístění do turistické mapy (orientačně), 
- vyplnění Evidenční karty objektu, 
- shromáždění základních informací o objektu z listinných pramenů ve 

struktuře dané Evidenční kartou (archiv, kronika, literatura, historické 
fotografie, …), příp. pořízení fotokopií, scanů nebo digitálních fotografií těchto 
dokumentů. 

 
Předpokládaná cena zakázky: 200.000 Kč vč. DPH 
 
Termín dokončení díla:  31. 10. 2009 
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2.2. Zadávací dokumentace 
 
Zadávací dokumentace je součástí bodu 3 a následujících. 
 
2.3. Předkládání nabídek 
 
Nabídky k dodání/zhotovení výše uvedené zakázky musí být doručeny v písemné formě do dále uvedeného 
data a hodiny na níže specifikovanou adresu. 
 
Lhůta (datum a hodina pro předložení nabídek): 28. 7. 2009, 16 hod. 
 
Místo (adresa pro doručení nabídek):  Český Západ – Místní partnerství, o.s. 

Olbramov 5 
349 01 pošta Stříbro 

 
2.4. Hodnotící kritéria 
 
Hodnotícími kritérii při výběru dodavatele je ekonomická výhodnost nabídky. 
 
Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
 
2.5. Požadavky na kvalifikační předpoklady dodavatele 
 
Základní kvalifikační předpoklady (dokládá se formou čestného prohlášení): 

- Dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání. 

- Na majetek dodavatele není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro 
nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů. 

- Dodavatel není v likvidaci. 
 
Profesní kvalifikační předpoklady:  

- Činnost uchazeče v oblasti péče o kulturní dědictví či jeho mapování (dokládá se běžnou kopií listiny, 
popisující předmět činnosti uchazeče – např. výpis z OR, ŽL, stanovy, …) 

 
Další kvalifikační předpoklady: 

- Nebyly stanoveny. 
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3. Zadávací dokumentace 
 
3.1. Vymezení předmětu zakázky 
 
Bližší specifikace: Obsahem zakázky je zpracování soupisu objektů kulturního dědictví (konkrétně kostelů, 

kaplí, soch a sousoší svatých – celkem cca 135 objektů – viz orientační seznam objektů 
kulturního dědictví v příloze - zadavatel si vyhrazuje právo přiložený seznam doplnit o 
25% dalších objektů). Území, kde mapování bude probíhat odpovídá území působnosti 
MAS Český Západ – Místní partnerství – viz mapka v příloze. 

 
Zpracování soupisu bude probíhat dle zadavatelem předložené metodiky, tj.: 

- návštěva všech objektů, 
- jejich fotodokumentace (exteriér, interiér – dle možností, detaily, celkový 

pohled – zasazení v krajině/obci, …), 
- zákres umístění do turistické mapy (orientačně), 
- vyplnění Evidenční karty objektu, 
- shromáždění základních informací o objektu z listinných pramenů ve 

struktuře dané Evidenční kartou (archiv, kronika, literatura, historické 
fotografie, …), příp. pořízení fotokopií, scanů nebo digitálních fotografií těchto 
dokumentů. 
 

Po dobu zpracování zakázky bude dodavateli k dispozici pracovník zadavatele pro 
poskytování metodické pomoci a konzultace. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit či 
změnit metodiku před zadáním této zakázky. 
 
Dodavatel předá dílo v následující podobě: 

- CD, na kterém budou přehledně uloženy následující dokumenty: 
o seznam zmapovaných objektů, 
o Evidenční karty jednotlivých objektů ve formátu XLS nebo jiném, 
o fotodokumentace v digitální podobě, 
o scany nebo digitální fotografie listinných pramenů, 

- vázané dokumentace (plastová kroužková vazba), ve které budou tyto 
dokumenty: 

o seznam zmapovaných objektů, 
o výtisky evidenčních karet, 
o příp. nákresy půdorysů apod. 
o fotodokumentace v tištěné podobě, 
o kopie listinných pramenů, 

- turistická mapa se zákresem umístění mapovaných objektů. 
Výše uvedené výstupy budou dodány ve 3 originálech a budou odpovídajícím způsobem 
označeny názvem projektu, zakázky, zadavatele, dodavatele a bude zde uvedena 
informace o spolufinancování projektu EU dle příslušných Pravidel.  

 
Zakázku lze rozdělit do čtyř samostatných celků dle místa plnění (viz mapka): 

- Mikroregion Konstantinolázeňsko (vyjma obce Lestkov) – oblast spadající 
pod ORP Stříbro 

- Město Planá, Městys Chodová Planá, Obec Lestkov – oblast spadající pod 
ORP Tachov 

- Stříbrský region – oblast spadající pod ORP Stříbro 
- Mikroregion Hracholusky (vyjma města Stříbro a obce Únehle), obce 

Čerňovice, Blažim a Ostrov u Bezdružic – oblast spadající pod ORP Nýřany 
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3.2. Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky:  Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem Smlouvu o dílo. 
    
Platební podmínky:  Dodavatel může po uzavření Smlouvy o dílo vystavit zálohovou fakturu na 30% 

z smluvní ceny díla a poté na dalších 30% po odevzdání pracovní verze díla. Dalších  
30% smluvní ceny díla může být fakturováno až po předání díla. Zbývajících 10% může 
být fakturováno až po vydání oznámení zadavatele, že předané dílo neobsahuje žádné 
vady ani nedodělky.  

 
Fakturační podmínky: Dodavatel provede fakturaci tak, aby fakturované dodávky, služby a stavební práce byly 

členěny takovým způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek 
způsobilých výdajů: 

- 083 – výdaje na vypracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově 
- 085 – výdaje na historický průzkum k zajištění potřebných podkladů 

 
Výši nabídkové ceny lze překročit za následujících objektivních podmínek:  

- výrazné navýšení počtu mapovaných objektů, 
- výrazné navýšení počtu shromažďovaných listinných dokumentů, 

 
3.3. Technické podmínky 
 
Technické podmínky: Veškerá předávaná dokumentace musí být zpracována v českém jazyce (s výjimkou 

citací nápisů na objektech kulturního dědictví). Elektronická podoba předávaných dat 
musí umožňovat zpracování na běžném PC s operačním systémem MS Windows a 
kancelářským balíkem MS Office. 

  
Dodavatel, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného 
dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodá nabídku v tomto zadávacím řízení, však může 
být subdodavatelem více uchazečů v tomto zadávacím řízení. 
 
3.4. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny 
 
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena musí být zpracována v celých Kč 
v členění dle jednotlivých částí zakázky v podobě níže uvedené tabulky: 
 
Část zakázky Cena bez DPH Cena vč. DPH 
1.1. mapování a průzkum historických podkladů k objektům kulturního 
dědictví na území Mikroregion Konstantinolázeňsko (vyjma obce 
Lestkov) – oblast spadající pod ORP Stříbro 

  

1.2. mapování a průzkum historických podkladů k objektům kulturního 
dědictví na území Město Planá, Městys Chodová Planá, Obec Lestkov 
– oblast spadající pod ORP Tachov 

  

1.3. mapování a průzkum historických podkladů k objektům kulturního 
dědictví na území Stříbrský region – oblast spadající pod ORP Stříbro 

  

1.4. mapování a průzkum historických podkladů k objektům kulturního 
dědictví na území Mikroregion Hracholusky (vyjma města Stříbro a 
obce Únehle), obce Čerňovice, Blažim a Ostrov u Bezdružic – oblast 
spadající pod ORP Nýřany 

  

CELKEM   
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Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 
- Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce bude obsahovat 

následující informace: 
o identifikační údaje uchazeče (název, adresa, IČ, kontaktní osoba), 
o cenovou nabídku ve struktuře viz výše, 
o seznam realizovaných aktivit a referenčních prací v oblasti kulturního 

dědictví, 
o seznam realizovaných aktivit a referenčních prací v oblasti mapování 

objektů v terénu, 
o seznam členů realizačního teamu s uvedením kvalifikace relevantní 

pro projekt, 
o předpokládaný harmonogram prací. 

- Nabídka bude obsahovat identifikační údaje uchazeče. 
- Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 
- Nabídka bude obsahovat následující přílohy: 

o Doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů - Čestné 
prohlášení - originál 

o Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů – doklad 
uvádějící předmět činnosti uchazeče, 

 
3.5.  Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 
 
Způsob hodnocení nabídek:  Po obdržení nabídek provede zadavatel otevírání obálek, které je neveřejné.  

O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne Výbor partnerství dne 30. 7. 2009 podle 
dále uvedených hodnotících kritérií pro každou část zakázky zvlášť. 
 

Hodnotícími kritérii při výběru dodavatele je ekonomická výhodnost nabídky. 
 
Specifikace dílčích kritérií: 
 
Kritérium Váha Způsob hodnocení – hodnocení probíhá vždy na škále 0-

10 bodů dle dále uvedeného orientačního popisu (lze 
využít všech celých čísel na škále 0-10 vč. nuly) 

Zkušenosti uchazeče v oblasti kulturního 
dědictví - realizované projekty a aktivity, 
referenční práce 

10% 
0 bodů – žádné zkušenosti 
5 bodů – částečné zkušenosti 
10 bodů – dostatek relevantních zkušeností 

Zkušenosti uchazeče v oblasti mapování 
objektů v terénu – realizované projekty a 
aktivity, referenční práce 

10% 
0 bodů – žádné zkušenosti 
5 bodů – částečné zkušenosti 
10 bodů – dostatek relevantních zkušeností 

Realizační team – kvalifikovanost, 
kompetentnost, struktura, rozdělení rolí 20% 

0 bodů – nevhodný team 
5 bodů – odpovídající členové teamu, neodpovídající 
struktura a/nebo rozdělení rolí, nebo naopak 
10 bodů odpovídající team 

Harmonogram prací 10% 0 bodů – nereálný, neodpovídající 
10 bodů – reálný, odpovídá náročnosti prací 

Nabídková cena 50% 

hodnotí se každá část zakázky zvlášť -  
10 bodů nejlevnější nabídka, ostatní nabídky za každých (i 
započatých) 5.000 Kč o kterých budou nižší než 
nejlevnější nabídka obdrží o 2 body méně 

 
. 
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5. Přílohy 
1) Orientační seznam mapovaných objektů 
2) Evidenční karta objektu kulturního dědictví 
3) Mapa územní působnosti MAS Český Západ – Místní partnerství 

 
 
V Olbramově dne 20. 7. 2009 
 
 
Zpracoval: Jan Florian 
 
        ……………………………….. 
         podpis a razítko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


