Město Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
vyzývá zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

zadávané dle “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“
„Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově
hřbitovní kaple na p.č. 3455 ul. Hřbitovní ve Varnsdorfu, včetně kompletní
elektroinstalace celého objektu“
1. Veřejný zadavatel
Úřední název:
Město Varnsdorf
Poštovní adresa:
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika
statutární zástupce: Ing. ThMgr. Roland Solloch, starosta města
kontaktní místo:
Odbor správy majetku a investic, Městský úřad Varnsdorf
email: varnsdorf@varnsdorf.cz
kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Beránek, email: jaroslav.beranek@varnsdorf.cz
tel.: 602 402 439
Bohdana Mičianová, email: bohdana.micianova@varnsdorf.cz
tel.: 732 247 002
2. Druh veřejné zakázky
Jedná se o veřejnou zakázku na služby.
3. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Předmětem plnění je zpracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS
dle níže uvedeného rozsahu plnění na rekonstrukci sociálního zařízení hřbitovní kaple na p.č.
3455 ul. Hřbitovní ve Varnsdorfu včetně kompletní PD elektroinstalace celého objektu. DPS
bude obsahovat PD (silnoproudá a slaboproudá(internet) elektrická instalace, nová
vodoinstalace sociálního zařízení včetně výměny sanitárních předmětů, napojení na kanalizaci,
nové podlahy, dveře, a projekce způsobu vytápění vyhrazených prostor) Jedná se o objekt
v areálu hřbitova sloužící pro občanskou vybavenost – hřbitovní kaple pro pořádaní smutečních
obřadů.)
4. Požadavky na rozsah předmětu plnění
Zadavatel požaduje následující rozsah předmětu plnění:
Vypracování společné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění
stavby (DPS) v souladu s § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
podrobnostech vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v rozsahu odpovídajícím dokumentaci
pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Účastník
musí dokumentaci zpracovat dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení dokumentace.
Veškerá projektová dokumentace bude zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně souvisejících předpisů,
následných změn, ustanovení a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména pak bude

zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. v platném znění (novelizace
vyhláškami č. 62/2013 Sb. a 63/2013 Sb.), dle povahy dokumentace také dle vyhlášky č.
169/2016 Sb. a 405/2017 Sb. s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v
platném znění a souvisejících dokumentů. Při zpracování dokumentace bude dodrženo členění
dle uvedených vyhlášek, jakož i potřebná obsahová náplň, budou dodrženy příslušné platné
normy ČSN, zákony, vyhlášky, požadavky objednatele na způsob a formu zpracování
projektové dokumentace a pokyny objednatele plynoucí z projednávání na pracovních
výborech projektu a v tomto dokumentu specifikovaných požadavků.
Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
a její součástí bude mimo jiné:
vypracování technické specifikace stavby;
vypracování výkazu výměr stavby;
vypracování položkového rozpočtu;
vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek,
analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci
vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace. Nedílnou součástí zpracování PD je
zaměření stávajícího stavu budovy v rozsahu nutném pro řádné provedení díla.
Součástí předmětu plnění jsou i zjištění dalších skutečností, které neobsahují podklady předané
zadavatelem, ale které jsou potřebné pro zpracování projektu (například zjištění stávajícího
stavu).
Záruční doba: Zadavatel požaduje minimální záruční dobu v délce 60 měsíců.
5. Doba a místo plnění zakázky:
Předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo:
Předpokládaný termín předání a převzetí dokončeného díla:

5/2022
9/2022

Místem plnění veřejné zakázky je budova hřbitovní kaple na p.č. 3455, ul. Hřbitovní ve
Varnsdorfu, v k.ú. Varnsdorf.
6. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:
Základní způsobilost prokáže uchazeč čestným prohlášením, které je přílohou této výzvy.
Profesní způsobilost prokáže uchazeč předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje,
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci na:
• projektová činnost ve výstavbě
- dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních
právních předpisů.
Technickou kvalifikaci prokáže uchazeč předložením:
- seznamu provedených projektových prací poskytnutých uchazečem za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele s uvedením kontaktní osoby, u které lze ověřit pravdivost informací uvedených
uchazečem. Uchazeč předloží realizaci minimálně 3 akcí obdobného charakteru v uplynulých
5 letech.

Splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů uchazeč doloží prostými kopiemi listin.
7. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti nabídek, a to podle nejnižší nabídkové
ceny.
Rozhodná cena pro hodnocení je cena bez DPH.
8. Cena a požadavky na platební podmínky
Celková nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a
nepřekročitelná – bez DPH a včetně DPH.
Zálohy na provedení prací zadavatel neposkytuje.
Úhrada za dílo bude provedena po předání a převzetí dokončených prací, popř. jejich části v
případě dohody se zadavatelem na základě faktury se splatností min. 21 dní. Uchazeči mohou
nabídnout i výhodnější platební nabídky.
9. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění bude zájemcům umožněna po dohodě s kontaktními osobami Pohřební
služby Kamélie (p. Funda, tel.: 723 634 552) a je požadována pro podání cenové nabídky a
účasti ve výběrovém řízení.
10. Obsah a forma nabídky
- krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče a s uvedeným obsahem nabídky
podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (příloha této výzvy)
- doklady prokazující splnění kvalifikace
- návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
- výše nabídkové ceny doplněná položkovým rozpočtem
- termíny plnění, harmonogram prací
- poskytnutá záruka za dílo vyjádřená v měsících
- jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a pevně spojeny
- nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání nabídek
- nabídky se podávají v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Výzva –
„Vypracování projektové dokumentace: Rekonstrukce sociálního zařízení v budově
hřbitovní kaple na p.č. 3455 ul. Hřbitovní ve Varnsdorfu, včetně kompletní
elektroinstalace celého objektu“ – NEOTVÍRAT!!! a opatřené na uzavření razítkem
uchazeče. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídky jsou přijímány v českém
jazyce.
11. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky mohou uchazeči doručovat po celou dobu pro podání nabídky 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 29.04.2022 v 10:00 hod. končí lhůta pro přijímání nabídek.
Otevírání obálek se uskuteční dne 29.04.2020 v 10:30 hod. 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.
12. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a výzvu zrušit, jednat o úpravách
textu smlouvy o dílo a upřesnit její konečné znění.

Přílohy:

ČP základní způsobilost
krycí list nabídky

Ve Varnsdorfu 13.04.2022

ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Roland
Solloch

Digitálně
podepsal Roland
Solloch
Datum:
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12:56:45 +02'00'

