RÝMAŘOVSKO, o.p.s., Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, kraj
Moravskoslezský
IČ: 26836122
Rýmařov 14.4. 2014
Výzva k podání nabídky

Zadavatel:

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
zastupuje: Ing. Petr Klouda, ředitel společnosti
Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov
IČ : 26836122
tel.: 554 254 130
e-mail: klouda@rymarov.cz

V souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci
opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále
jen „Pravidla IV.2.1“) na projekt reg. č. 12/017/4210b/780/000072 Vás vyzýváme k podání nabídky pro
zakázku malého rozsahu na projekt název:

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“
1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem soutěže je:
1.1 Hornické muzeum v přírodě - naučná stezka
Projekt vybudování Hornického muzea v přírodě - naučná stezka je tvořena šesti samostatnými
objekty objektů S01 - S06. Veškeré objekty budou umístěny na pozemcích obce Horní Město.
Objekt S01
Jedná se o pozemkové úpravy svažitého obecního pozemku p.č. 542/1 o výměře 27416 m2, a
pozemků ležících uvnitř jmenovaného pozemku a to p.č 543 o výměře 568 m2, p.č 540/3 o výměře
302 m2, p.č. 540/1 o výměře 367 m2. Pozemky se nacházejí v lokalitě pod Základní školou.
Pozemek je navržen jako areál budoucího Hornického muzea v přírodě a bude sloužit k instalacím
exponátů, staveb a replik.
Předmětem úprav je vyčištění pozemků od náletových dřevin, selektivní vykácení části vzrostlých
stromů, terénní úpravy a vytvoření přístupů k jednotlivým replikám důlních strojů, které budou v
lokalitě umístěny.
Objekt S02
Řeší projekt návrh úpravy veřejného prostranství, které bude sloužit jednak obyvatelům obce jako
komunikační, společenský a rekreační prostor, jednak pěším turistům a cykloturistům jako
odpočívadlo a informační zastávka s hodnotným výhledem na dominantu obce - kostel. Navrhovaná
úprava by měla podtrhnout historický potenciál HM - královské horní město a připomenout historii
těžby stříbra, barevných kovů a železa.
Plocha se solitérní lípou bude doplněna o výtvarný prvek - důlní vozík, připomínající důlní tradici
Horního Města. Vozík bude usazen na Gabion - ocelový koš s lomovým kamenem. Dalším
výtvarným prvkem bude žentour, který bude umístěn v JV části parkové plochy.
Parková svítidla (kruhové o průměru 145 mm a výšce 940 mm, fotografie přílohou dokumentace)
budou instalována podél parkového chodníku. Zemním svítidlem bude nasvícen vozík a solitérní
strom na ploše před hasičskou zbrojnicí. Bude nově zrekonstruován trávník. Přípravné zemní práce
zahrnují odstranění betonové dlažby s obrubníky, rozprostření ornice a založení trávníku.
Objekt S03
Replika četkového čerpadla - důlního stroje sloužícího k čerpání důlních vod. Jako pohon byla
využívána lidská síla, která byla získávána chůzí v rotujícím kole (bubnu). Převodem u ozubených
kol a hřídelí byl poháněn řetěz s četkami, kterým byla tlačena voda dřevěným potrubím.
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Stroj je kotven na patkách z prostého betonu, ke kterým bude kotven ocelovými kotvami.
Konstrukce stroje včetně převodů bude zhotovena z tvrdého listnatého dřeva - respektive dubového
řeziva a trámů. Řezivo bude povrchově upraveno tak, aby vzbuzovalo dojem ručně tesaných prvků.
Konstrukce bude ošetřena ochranným nátěrem pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům a
UV záření. Součástí objektu je hloubená pažená jáma, znázorňující vstup do starého důlního díla s
imitací výdřevy. Hloubka šachty bude cca 1,5m. Plocha kolem objektu bude zpevněna kamennými
šlapáky z metamorfovaného kamene z místních zdrojů (břidlice), uložené do podsypu z drtě a písku.
Objekt bude opatřen krajinným mobiliářem, respektive 2 ks laviček horských, 1 ks odpadkový koš, 1
ks infotabule bez zastřešení.
Objekt S04
Replika důlního žentouru. Umístění v lokalitě " u obecního úřadu". Jedná se o stavbu zastřešeného
zařízení sloužícího k vytahování vytěženého materiálu, případně dopravy mužstva. Obvykle byla
používána koňská síla, v našem případě pak síla lidská. Obsluha otáčela pomocí madel se svslým
hřídelem, který navíjením lana na buben vytahoval přes kladku džber s materiálem ze svislé šachty.
Zařízení je umístěno do věžovité stavby, kryjící svislý otočný hřídel s navíjecím bubnem a s
přístavkem, kryjícím šachtu důlního díla.
Stavba bude provedena na celkem 10 patkách z prostého betonu, do nezámrzné hloubky. K patkám
budou ocelovými kotvícími prvky ukotveny Sloupy z hraněného řeziva, na nichž bude sestavena
konstrukce stavby. Jak již bylo výše uvedeno, stavba se bude skládat ze dvou částí, věžičky v podobě
pravidelného jehlanu o délce základny 4x4 m a výšce cca 5,3 m a přístavku o rozměrech půdorys
3x3 m. Hřebenová výška přístavku bude zhruba 3,50 m. Střecha bude pokryta Alpským modřínovým
šindelem, umístěným na latích. Konstrukce bude provedena z tvrdého listnatého dřeva - dubových
trámů, desek a fošen. Povrch bude upraven tak, aby vznikla iluze ručně opracovaných trámů. Pro
zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům UV záření bude stavba ošetřena ochranným nátěrem.
Součástí objektu bude ručně hloubená pažená jáma, znázorňující vstup do starého důlního díla,
opatřená imitací výdřevy. Hloubka šachty bude cca 1,5m. Plocha kolem objektu bude zpevněna
kamennými šlapáky z metamorfovaného kamene z místních zdrojů (břidlice), uložené do podsypu z
drtě a písku.
Objekt bude doplněn krajinným mobiliářem, respektive 3 ks laviček horských (umístěné dovnitř
objektu), 1 ks odpadkový koš (umístěný mimo objekt), 1 ks infotabule se zastřešením, 1 ks
infotabule bez zastřešení (umístěný dovnitř objektu), 1 ks stojan na kola. Dále pak v blízkosti stavby
budou instalovány 2 ks malého posezení nezastřešeného. Přístup k objektu z parkového chodníku
bude řešen spojovacím chodníkem stejného provedení.
Objekt S05
Replika Důlního větráku. Jedná se o repliku Důlního větracího zařízení (větrací skříň). Zařízení
sloužilo k vhánění větrů do důlního díla za účelem jeho odvětrání a k sázení ohně na čelbě. Na ručně
vyhloubené šachtě opatřené dřevěným pažením bude zhotoven základ z hraněného řeziva, opatřený
záklopem z desek. Na základu bude na sloupku uchycena konstrukce větrací skříně s hřídelí
lopatkami větrníku, poháněnými větrem a lopatkami vnitřního větráku. Skříň bude opatřena střechou
pokrytou modřínovým šindelem. Skříň bude bedněna deskami, v nichž bude vyřezán otvor pro
přívod vzduchu. K otvoru ve spodní části skříně bude napojena lutna (vzduchové potrubí). Lutna
bude vyrobena ze 4 ks desek a bude zasazena do šachty přes otvor vyřezaný do bednění respektive
záklopu šachty.
Konstrukce bude provedena z tvrdého listnatého dřeva - dubových trámů, desek a fošen. Povrch
bude upraven tak, aby vznikla iluze ručně opracovaných trámů. Pro zvýšení odolnosti proti
povětrnostním vlivům UV záření bude stavba ošetřena ochranným nátěrem. Součástí objektu bude
ručně hloubená pažená jáma, znázorňující vstup do starého důlního díla, opatřená imitací výdřevy.
Hloubka šachty bude cca 1,5m. Plocha kolem objektu bude zpevněna kamennými šlapáky z
metamorfovaného kamene z místních zdrojů (břidlice), uložené do podsypu z drtě a písku.
Objekt bude doplněn krajinným mobiliářem, respektive 2 ks laviček horských, 1 ks odpadkový koš,
1 ks infotabule se zastřešením, 1 ks infotabule bez zastřešení.
Objekt S06
Replika Důlního rumpálu. Stejně jako žentour sloužil k vytahování rudy, hlušiny, případně k
dopravě mužstva. Rumpál je tvořen hřídelí s kolem, opatřeným na jedné straně klikou a na druhé
straně dvěma madly z kulatiny.
Na základ z trámů jsou umístěny podpěry hřídele, opatřené na jednom konci klikou a na druhém
konci dvěma madly umístěnými kolmo na osu hřídele v pravém úhlu do kříže. Na hřídel je
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navlečeno kolo s loukotěmi. Hřídel slouží jako buben, na který se navíjí lano, k němu je připevněn
džber. Na straně hřídele opatřené klikou, je zbudováno bednění.
Konstrukce bude provedena z tvrdého listnatého dřeva - dubových trámů, desek a fošen. Povrch
bude upraven tak, aby vznikla iluze ručně opracovaných trámů. Pro zvýšení odolnosti proti
povětrnostním vlivům UV zaření bude stavba ošetřena ochranným nátěrem. Součástí objektu bude
ručně hloubená pažená jáma, znázorňující vstup do starého důlního díla, opatřená imitací výdřevy.
Hloubka šachty bude cca 1,5m. Plocha kolem objektu bude zpevněna kamennými šlapáky z
metamorfovaného kamene z místních zdrojů (břidlice), uložené do podsypu z drtě a písku.
Objekt bude doplněn krajinným mobiliářem, respektive 2 ks laviček horských, 1 ks odpadkový koš,
1 ks infotabule se zastřešením, 1 ks infotabule bez zastřešení.
Objekt S07 - Jde o naučnou stezku sestavenou ze 4 ks informačních tabulí obsahujících informace o
historii těžby v regionu a 4 ks laviček horských
Objekt S08 - Vyčíslení mobiliáře - výčet je uveden u SO3 - SO6
U všech informačních tabulí budou kromě textu a fotografií budou umístěny povinné prvky
publicity pro Program rozvoje venkova.
1.2 Infokameny
Jedná se o umístění 5 ks kamenných sloupků instalovaných v místech starých důlních děl na
Rýmařovsku. Kamenný sloupek bude zapuštěn do země minimálně 50 cm a nadzemí bude část o
velikosti 110 cm. Šířka sloupku bude minimálně 50 cm s možností umístění informační tabulky o
velikosti A4 na výšku. Tloušťka sloupku bude minimálně 30 cm.
.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik.
2. Informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci
2.1. Adresa pro vyžádání zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci, jejíž přehled je přílohou č.4 výzvy, si ji mohou uchazeči vyžádat na adrese:
RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru, 795 01 Rýmařov, 3. patro, kancelář č. 407
emailem: pecha@rymarov.cz
telefonem: mobil 602521057
Poslední termín pro možnost vyžádání dokumentace je 5 dnů před koncem zadávací lhůty.
2.2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost
musí být doručena písemně (nebo e-mailem) na adresu: RÝMAŘOVSKO, o.p.s., nám. Míru 1, 795 01
Rýmařov (pecha@rymarov.cz a pohanelova@rymarov.cz ) min. 5 dnů před koncem zadávací lhůty.
Zadavatel poskytne odpověď na dodatečné informace min. 2 prac. dny před koncem zadávací lhůty.
3. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následné termíny
Předpokládané zahájení plnění zakázky
05/2014
Předpokládané ukončení prací na zakázce 08/2014
Místem plnění je:
Území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. vymezený katastrálním územím obcí –Horní Město -Hornické
muzeum v přírodě - naučná stezka, Dolní Moravice, Malá Morávka, Rýmařov, Tvrdkov -Infokameny
4. Lhůta pro podání nabídek
4.1. Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.4. 2014 do 10.00 hodin.
4.2. Adresa pro podávání nabídek
Nabídky lze poslat doporučeně poštou nebo podat osobně na adresu:
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Nám. Míru1
795 01 Rýmařov
Nabídky budou v prokazatelně uzavřené obálce zřetelně označené:
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- odesílatelem nabídky
- adresou zadavatele
- názvem zakázky „Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“
- označení „ Nabídka – neotvírat“
4.3. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. 4. 2013 v 10,30 hod. v zasedací místnosti Městského
úřadu na nám. Míru 1 , přízemí vpravo. Při otevírání obálek s nabídkami má právo být přítomen jeden
statutární zástupce uchazeče nebo jeho pověřený zástupce, který se prokáže plnou mocí.
4.4. Podání nabídky poštou
Při podání nabídky poštou se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí na adrese výše
uvedené. Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny uchazeči.
5. Kritéria pro zadání veřejné zakázky
5.1. Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky.
5.2. Hodnotící kritérium
1. Výše nabídkové ceny bez DPH

Váha
100 %

6. Požadavky na prokázání kvalifikace
Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat kvalifikaci v tomto rozsahu:
a) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro danou činnost,
- prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
- prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či
licenci.
b) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele (doloží se formou originálu čestného
prohlášení), tj.:
- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání,
- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů
- dodavatel není v likvidaci,
7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky.
Cena bude stanovena samostatně pro celou veřejnou zakázku. Na celou zakázku bude vypracován
samostatný rozpočet.
Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:
1. Cena bude stanovena samostatně pro celou zakázku.
2. Celková cena zakázky zpracována formou rozpočtu v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla
včetně DPH. Veškeré rozpočty dle RTS.
3. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo, která bude součástí nabídky.
4. Náklady jednotlivých částí dodávky shrnuté v krycím listě nabídky (Přílohač.1)
Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnosti vyplývající ze zadávacích
dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je zadávací dokumentace, a dále její přílohy.
8. Obsah a forma nabídek
8.1. Forma nabídek
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána statutárními zástupci
uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku. Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku,
nebo v samostatných oddělených složkách, ale v jedné uzavřené obálce.
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8.2. Způsob označení jednotlivých listů
Pro zajištění právní jistoty zadavatele i uchazeče doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky
pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.
8.3. Členění nabídky, obsah
Nabídka musí obsahovat:
- krycí list nabídky (Přílohač.1)
- prokázání kvalifikace - viz bod 6. této výzvy (Příloha č.3)
- návrh smlouvy o dílo (vlastní nabídka) samostatně pro dílčí části veřejné zakázky, vypracovaný ve
smyslu Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Díl 2 § 1724 - § 1788 v platném znění,
podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem
podepisování uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku a opatřen otiskem razítka
- čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti nabídky (Příloha č.2)
9. Ostatní podmínky výzvy
9.1. Změna podmínek výzvy k podání nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek výzvy k podání nabídky. Změnu
obsahu výzvy zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří byli vyzváni k podání
nabídky.
9.2. Zrušení zadávacího řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.
9.3. Zadávací lhůta
Uchazeč je vázán svou nabídkou 120 dnů.
Ing. Petr Klouda
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Příloha č.1

Krycí list nabídky
na veřejnou zakázku v rámci projektu:

V souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci
opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (dále
jen „Pravidla IV.2.1“) na projekt reg. č. 12/017/4210b/780/000072 Vás vyzýváme k podání nabídky pro
zakázku malého rozsahu na projekt název:

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“
Údaje o uchazeči
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
IČ
Telefon
Fax
E-mail
Kontaktní osoba pro
jednání ve věci nabídky

Cenová nabídka
Nabídková cena bez DPH
Kč
DPH
Kč
Nabídková cena s DPH
Kč

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č.2

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky k
projektu

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v
nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č.3

Čestné prohlášení k splnění základních kvalifikačních předpokladů
dodavatele

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že jako uchazeč splňuji základní kvalifikační
předpoklady pro plnění zakázky:
- jako dodavatel jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání,
- vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů
- dodavatel není v likvidaci,

V ………………….. dne ……………

……………………………….
jméno a podpis
oprávněného zástupce uchazeče
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Příloha č.4

Přehled zadávací dokumentace pro realizaci zakázky

„Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti“
Zadávací dokumentace
Výkresová část:
1. Parková úprava náměstí pod obecním úřadem
2.Četkové čerpadlo
3. Důlní žentour
4. Důlní větrák
5. Důlní rumpál s věžičkou
6. Informační tabule zastřešená
7. Lavice horská
8. Posezení nezastřešené
9. Průvodní zpráva Stezka
10. Výpis tesařských prvků
11. Rozpočet :
- Rekapitulace rozpočtu
- SO 01 Stavební úpravy pozemky pod školou
- SO 02 Parková úprava náměstí pod obecním úřadem
- SO 03 Četkové čerpadlo
- SO 04 Důlní žentour
- SO 05 Důlní větrák
- SO 06 Důlní rumpál s věžičkou
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