VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Název veřejné zakázky
„Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor“

Jedná se o zakázku podlimitní zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).
Výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele
na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html.

Údaje o zadavateli a zpracovatel návrhu smlouvy (příloha 3.2 Zadávací dokumentace):
Název zadavatele:
Město Nový Bor
Sídlo zadavatele:
náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČ:
00260771
DIČ:
CZ00260771
Jednající:
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta
Smluvní zastoupení zadavatele podle § 43 Zákona a zpracovatel Zadávací dokumentace a
Výzvy k podání nabídek vyjma Technických podmínek a obchodních podmínek (přílohy č. 1
a 3.2 této Zadávací dokumentace):
Název:
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, advokát, ev. č. 19550
Sídlo:
JUDr. Poremská, advokátní kancelář, Mexiko 972, lázně Klimkovice, PSČ 74285
IČ:
88368505
Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – technické podmínky, zpracoval Radek Voce, místo
podnikání Vladimirská 2529, 470 06, Česká Lípa, IČ: 88608026, provozovna: U Kartounky
670/38, 470 01 Česká Lípa.
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Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na plnění podlimitní veřejné zakázky „Oprava
střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor“
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení v souladu se Zákonem.
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy objektu čp. 1, budova A MěÚ Nový Bor, st.p.č.1. Jedná
se o nemovitou kulturní památku zapsanou na seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem
34561/5-4896. Bude provedena demontáž stávající střešní krytiny včetně návazných prvků (latě,
bednění, klempířské prvky). V souběhu s demontážemi budou probíhat opravy omítek komínů, obou
štítů v úrovni 4.np, opravy a doplnění tesařských konstrukcí, očištění a impregnace dřevěných prvků,
doplnění foukané celulózové tepelné izolace v podkroví, zakrývání částečně novým prkenným
bedněním a celoplošně podstřešní difúzní fólií. Oprava střešního pláště bude pokračovat instalací
nových klempířských prvků, střešní krytiny z vláknocementových šablon na latě a kontralatě, instalací
systémových dvoutyčových sněhových zábran a nové bleskosvodné sítě na střeše. Po opravách omítek
korunních říms, komínů a obou štítů v úrovni 4.np budou provedené nové nátěry předmětných
omítaných ploch.
Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí profilu zadavatele podle § 214 ZZVZ dostupného
na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html (dále také „elektronický nástroj“). Předložení
dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky a
rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem nebo jeho zástupcem a dodavatelem ve smyslu
ustanovení § 211 zákona probíhá elektronicky. Zadavatel doporučuje při komunikaci používat
výhradně elektronický nástroj dostupný na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html.
Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele
bor.cz/profile_display_2.html po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

na

https://zakazky.novy-

Splněním požadovaných kritérií kvalifikace se rozumí:
 splnění základní způsobilosti podle § 74 Zákona,
 splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona, tj. oprávnění k podnikání
v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky: provádění staveb, jejich změn a
odstraňování, a pokrývačství, tesařství.
a) splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) a c) Zákona, tj. seznam stavebních prací
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Kvalifikaci splní dodavatel, který v seznamu stavebních prací uvede a příslušně doloží minimálně 3
zakázky na stavební práce v minimální výši každé z nich 2.500.000,- Kč (slovy dvamiliónypětset korun
českých) Kč bez DPH.
Pod pojmem „stavební práce“ se rozumí realizace či oprava střech ze skládaných krytin a opravy krovů,
z nichž minimálně jedna bude na budově, která je nemovitou kulturní památkou, nebo je součástí
městské památkové zóny nebo venkovské památkové zóny nebo světovým dědictvím. Dodavatel tuto
informaci uvede do osvědčení.
Zadavatel požaduje dále doložit seznam techniků nebo technických útvarů (realizační tým) dle § 79
odst. 2 písm. c) Zákona, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které
zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.
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Toto kvalifikační kritérium splní účastník zadávacího řízení, pokud se na realizaci veřejné zakázky bude
podílet níže uvedená osoba:
- stavbyvedoucí, který splňuje odbornou způsobilost podle zákona 360/1992 Sb. o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů: autorizaci v oboru pozemní stavby, min. autorizovaný technik.
Požadavky na kvalifikaci jsou podrobně uvedeny v Zadávací dokumentaci.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 Zákona vyžaduje zadavatel prokázání splnění kvalifikace za
pomoci čestného prohlášení.
Dodavatel může postupovat podle § 86 odst. 2 Zákona, tj. dodavatel může vždy nahradit požadované
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v
informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu,
který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a
údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
Zadavatel stanovil základním hodnotícím kritériem pro tuto veřejnou zakázku ekonomickou výhodnost
nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
Způsob hodnocení je podrobně uveden v Zadávací dokumentaci.
Prohlídka se uskuteční dne 17. 02. 2021. Zahájení prohlídky bude ve 14.00 hodin a sraz účastníků bude
před objektem čp. 1, budova A MěÚ Nový Bor, st.p.č.1. Podrobnosti jsou stanoveny v Zadávací
dokumentaci.
Nabídku Zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
dostupného na https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html, pomocí funkcionality (tlačítka)
Poslat nabídku. Nabídky se podávají v českém jazyce. Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou
pro prokázání splnění kvalifikace, skončí dne 01. 03. 2021 v 11.00 hodin.
Kontaktní osoba: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, tel.: 774033702, e-mail: judr@poremska.cz, IP
videokonference: 81.30.251.227.
Příloha: Zadávací dokumentace
Dne 10. 02. 2021
Mgr. Jaromír Dvořák, starosta
v zastoupení elektronicky podepsala JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM, advokát

Michaela
Poremská
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Digitálně podepsal
Michaela Poremská
Datum: 2021.02.10
13:43:10 +01'00'

