Město Varnsdorf
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských
konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na budovách v majetku
města Varnsdorfu“

1. Veřejný zadavatel
Úřední název:
Město Varnsdorf
Poštovní adresa:
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Horáček, starosta města
Kontaktní místo:
OSMI MěÚ Varnsdorf, tel. 412372241,e-mail: varnsdorf@varnsdorf.cz
Kontaktní osoba:
Tomáš Klimeš, tel. 775 899 426 a 412372241, kl.111,
e-mail: tomas.klimes@varnsdrof.cz nebo
Ing. Jaroslav Beránek, tel. 412372241 kl.118,
e-mail: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz

2. Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem :
„ Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a klempířských
konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na budovách v majetku města
Varnsdorfu“

3. Vymezení plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je odstraňování vzniklých havarijních situací na střešních a klempířských
konstrukcích a odvodů dešťových vod s okamžitou opravou, tak aby nedocházelo k dalším
škodám na majetku města. (školská, kulturní a sociální zařízení -28 budov). Seznam dle
přílohy č. 4.Za odstranění havárie se rozumí odborný zásah dodavatele ve finančním limitu do
20 tis. Kč včetně DPH za jeden případ. Případné vícenáklady na zajištění opravy se řeší
v režimu Veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf dle usnesení zastupitelstva města Varnsdorf č.
57/2016 ze dne 26.5.2016.

4. Doba a plnění veřejné zakázky
Časové omezení dle uzavřené Smlouvy o dílo na dobu určitou, v trvání dvou let ode dne
podpisu smlouvy s možností prodloužení smlouvy o další 1 rok.

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 53 odst. 1) písm.
a) – k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže čestným prohlášením
uchazeče, které je přílohou této výzvy.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b), d) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace,
- dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné
živnostenské oprávnění či licenci,
- dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná
Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže uchazeč čestným prohlášením dle § 50
odst. 1) písm. c). zákona č. 137/2006 Sb., které je přílohou této výzvy.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle příslušných ustanovení § 56 uchazeč
prokáže:
- předložením seznamu min. 5 realizovaných akcí obdobného charakteru, provedených
uchazečem za poslední 3 roky s doložením referenčních listů potvrzených objednatelem
a uvedením kontaktů s pracovníky odpovědnými za zakázku./ Za zakázku obdobného
charakteru se rozumí i jednotlivá dodávka, montáž, oprava a údržba klempířských prvků a
střech /.

V případě využití subdodavatelských služeb uvede uchazeč v nabídce identifikaci
kooperujících subjektů.
Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží prostými kopiemi listin.

Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky:
1) Dosažitelnost k odstranění havárie v kteroukoli denní i noční dobu včetně sobot, nedělí a
svátků na určené telefonní lince a započetí odstranění havárie do 1. hodiny po nahlášení
havárie
2) Záruka na provedené práce

6. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky ( viz.
příloha č. 3)
- doklady prokazující splnění kvalifikace (výpis ze živnostenského rejstříku, certifikáty a
oprávnění) dle bodu 5
- čestné prohlášení o prokázání splnění kvalifikace (viz. příloha č. 1)
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti a bezdlužnosti vůči Městu Varnsdorf
( viz. příloha č. 2)
- cenová nabídka (hodinová zúčtovací sazba a paušál za výjezd) vepsané do krycího listu
nabídky ( viz. příloha č.3)
-návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou bude obsahovat ujednání o poskytnuté
záruce vyjádřené v měsících / min. požadavek 24 měsíců /
- nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podávání nabídek
- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky:Výzva –– „Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů na střešních a
klempířských konstrukcích a odvodů dešťových vod s následnými opravami na
budovách v majetku města Varnsdorfu“ – neotvírat!!! a opatřené na uzavření razítkem
uchazeče s podpisem

7. Způsob a metodika hodnocení nabídek :
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria:
a/ nabídková cena – /hodinová zůčtovací sazba /

váha 70 %

b/ hodnocení úrovně kvalifikačních předpokladů , posouzení již realizovaných zakázek
obdobného charakteru a rozsahu u jiných objednatelů / referenční listy s potvrzením a
kontakty / váha 20 %
c/ posouzení dostupnosti servisu -/ včetně vyhodnocení paušální ceny za výjezd/

váha 10%

Metodika pro hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky :
V případě hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky
provede Komise rady města pro posuzování a hodnocení nabídek hodnocení nabídek podle dílčích
hodnotících kritérií vymezených v zadávacích podmínkách. Jednotlivým dílčím kritériím jsou
zadavatelem přiřazeny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že
jejich součet je celkem 100.
a) kritérium Cena
hodnota nejvhodnější nabídky
(nejnižší cena)
Počet bodů = 100 * ----------------------------------------kritéria
hodnota posuzované nabídky

* váha kritéria

b) kritérium Hodnocení úrovně kvalifikačních předpokladů (stupnice 1-10, přičemž 1b. je nejhorší
předpoklady, 10b. jsou nejlepší předpoklady)
hodnota součtu přidělených bodů hodnotitelů

Počet bodů = 100 *
kritéria

-----------------------------------------

* váha kritéria

max.možná bodová hodnota
(počet hodnotitelů x 10)

c) kritérium Posouzení dostupnosti (stupnice 1-10, přičemž 1b. je nejhorší předpoklady, 10b. jsou
nejlepší předpoklady)

Počet bodů = 100 *
kritéria

hodnota součtu přidělených bodů hodnotitelů
-----------------------------------------

* váha kritéria

max.možná bodová hodnota
(počet hodnotitelů x 10)

Komise rady města pro posuzování a hodnocení nabídek provede hodnocení nabídek u jednotlivých
kritérií podle vzorce a) b) c) a zjistí počet bodů získaných v rámci kritéria vynásobením váhou kritéria.
Poté stanoví pořadí uchazečů od nejvhodnější nabídky (nejvíce bodů) k nejméně vhodné (nejméně
bodů) součtem bodů za všechna kritéria.
V případě kriterií pro jejichž výpočet vstupuje subjektivně přidělená bodová hodnota jednotlivého
hodnotitele, se vychází z posouzení předložených dokladů v nabídce uchazečů, z posouzení z veřejně
dostupných informací o uchazečí a jeho referencích, kvalitě provedených zakázek, vlastních
zkušeností zadavatele.

8. Způsob zpracování ceny a požadavky na platební podmínky
1)V nabídce bude uvedena HZS (hodinová zúčtovací sazba) včetně DPH, která bude
obsahovat i náklady na přípravu akce mimo místo oprav a ostatní náklady spojené
s prováděnou činností.
2) Náklady na dopravu v dosahu města budou stanoveny paušální sazbou vč, DPH
3) Materiál na opravy bude účtován podle skutečných prokázaných nákladů. Účtovány budou
pouze hodiny prokazatelně strávené činností opravy, potvrzené správcem zařízení nebo jeho
zástupcem, popřípadě zadavatelem.
Úhrada za práce bude provedena po předání a převzetí dokončených prací zadavateli na
základě faktury se splatností 14 dní. Uchazeči mohou nabídnout i lepší platební nabídky.

9. Prohlídka místa plnění
Prohlídku je možno telefonicky dohodnout s panem Tomášem Klimešem na tel. 775899426
- dle přílohy č. 4 (seznam budov)
10. Lhůta, místo pro podání nabídek a otevírání obálek
Nabídky mohou uchazeči doručit do podatelny Městského úřadu ve Varnsdorfu v pracovních
dnech v pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.00 hod a v pátek od 7.00 do 12.00 hod.
Dne 29. 08. 2016 v 10.00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.

Otevírání obálek se uskuteční dne 29. 08. 2016 v 10.45 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu Varnsdorf (nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, přízemí, místnost č. 25).
Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly
zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.
11. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách
textu smlouvy a upřesnit její konečné znění.
V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje dle zákona č.137/2006
Sb., o veřejných zakázkách.

12. Přílohy
Titulní list nabídky
ČP dle § 53
ČP dle § 50
Seznam budov

Ve Varnsdorfu 15. 08. 2016
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Příloha č. 4 k výzvě na celoroční odstraňování havarijních stavů u vybraných objektů
v majetku města Varnsdorf

SEZNAM BUDOV V MAJETKU MĚSTA VARNSDORF
(školské, kulturní a sociální objekty)

1/ 1.MŠ Seifertova 2471
2/ 3.MŠ Poštovní 1428
3/ 8.MŠ Národní 1617
4/ 13.MŠ T. G. Masaryka 2180
5/ 14.MŠ Nezvalova 2024
6/ 16.MŠ Křižíkova 2757
7/ 17.MŠ Pražská 2812
8/ 1.ZŠ Bratislavská 994
9/ 6.ZŠ Karlova 1700
10/ 5.ZŠ Východní 1602
11/ 5.ZŠ Seifertova 1650
12/ 4.ZŠ Náměstí 469
13/ 2.ZŠ Edisonova 2821
14/ Školní jídelna Edisonova 2821
15/ Školní jídelna Náměstí 2926
16/ Kinokavárna Svoboda3034
17/ Muzeum Poštovní 415
18/ Muzeum Legií 2574
19/ Pohádka Průjezdní 737
20/ Azylový dům Orlická 229
21/ Střelnice Mariánská 476
22/ VOŠ Střelecká 1800
23/ VOŠ B. J. Krawce 2408
24/ Mašiňák, Okružní ul.
25/ MěÚ TGM 1838
26/ MěÚ náměstí E. Beneše 470
27/ ZUŠ Národní 512
28/ Objekt Městské policie, Národní ul.

Zpracoval: Klimeš Tomáš OSMI

