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tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace  
a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 

malého rozsahu  
 

vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu 
povolení a dále prováděcí projektové dokumentace stavby: 

 
Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1                       

k.ú, Strakonice 
 
1. Zadavatel zakázky 
 
Město Strakonice zastoupené starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou 
Ve věcech technických a realizačních: Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor 
IČ : 251 810 
Sídlo : Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice I 
 
 

 
2. Předmět plnění zakázky 
 
Požární zbrojnice bude navržena jako budova nepodsklepená, o 2 nadzemních podlažích. 
Zastavěné plochy cca. 20 x 40 m. 1 NP garáže požární techniky, dílny, sklad, technické zázemí.            
2. NP kanceláře, odpočinkové místnosti, zasedací místnost apod. Předpoklad konstrukčního řešení 
– prefebrikovaný skelet, plochá střecha. 
Projektová dokumentace bude dále vypracována na základě 36. výzvy k předkládání žádostí                  
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu – Stanice integrovaného 
záchranného systému. 
 
Akce je rozdělena: 
 
Vypracování návrhu dispozice a architektonického vzhledu ve 3 variantách včetně možnosti 
konstrukčního řešení v termínu do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
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Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení 
 
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
 
Vypracování prováděcí projektové dokumentace 
 
Projektové dokumentace bude obsahovat řešení následujících úprav a rekonstrukcí: 
 

1) Projekt bude řešit návrh nové požární zbrojnice včetně geologického posouzení zakládání 

stavby, připojení na veškeré dostupné inženýrské sítě, dále úpravu areálu zejména 

zpevněné plochy a zeleň a dále oplocení 

2) Projekt bude obsahovat polohopisné a výškové geodetické zaměření dotčeného území 

3) Součástí projektu dále bude návrh úpravy vjezdu, parkovacích míst apod. 

4) Projektová dokumentace bude obsahovat návrh ploch pro kontejnery pro tříděný odpad  

5) Projekt musí obsahovat návrh odvodnění předmětných zpevněných ploch. 

6) Projekt bude dále obsahovat řešení veřejného osvětlení zemním kabelem dle příslušných 

norem a směrnic, návrh osvětlovacích bodů, osazení stožárů V.O., uložení kabelů do 

chrániček včetně příjezdové komunikace. 

7) Dále projektová dokumentace bude řešit v zájmovém území osazení zeleně, úpravy 

zelených přilehlých ploch, popř. návrh osazení městského mobiliáře  

8) V případě  nutné ochrany inženýrských sítí dle vyjádření předmětných správců bude 

prováděcí projektová dokumentace obsahovat návrh předmětné ochrany, popř. přeložky 

včetně výkresové části předmětné ochrany. 

 

Rekapitulace podkladů: 

Situace zájmového území  

Dokumentace bude zpracována dle Stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění a musí být 
docíleno vydání stavebního povolení. 
 

Součástí projektu bude i projednání umístění stavby s majiteli sousedních pozemků, pořádání 
výrobních výborů (1 x do 21 kalendářních dnů) se zástupci investora a Hasičského záchranného 
sboru a popř. s dotčenými orgány k následné realizaci stavby. 
 
Součástí projektu bude výkaz výměr, oceněný výkaz výměr dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek č. 138/2006 Sb. 
Výkaz výměr, oceněný výkaz výměr bude dodán i v digitální podobě. 
Vlastní stavební práce budou klasifikovány dle oddílů 45 – SKP. 
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Samostatné movité věci, zařízení, stroje dle SKP, HS/CN) 
Projektová dokumentace bude odevzdána v 6 vyhotoveních + 6 vyhotovení v digitální formě. 
 
 
Vlastní jakost zpracované dokumentace: 
 
Tištěná i elektronická forma zpracování dokumentace musí odpovídat 
 
ČSN 73 57 10  Požární stanice a požární zbrojnice 
ČSN 73 01 01   Výkresy pozemních konstrukcí 
ČSN 73 34 19  Vytyčovací výkresy staveb 
ČSN 01 34 22  Výkresy pozemních staveb 
ČSN 01 34 60  Výkresy inženýrských staveb 
ČSN 01 34 63  Výkresy kanalizací  
 
 
Veškeré zmíněné odkazy na studie, projektové dokumentace popř. další informace k výzvě 
k podání nabídky projektové dokumentace: MěÚ Strakonice, majetkový odbor, Ing. Lukáš Srb 
 
Zadavatel poskytne podklady obsažené v digitální mapě města. 
 
 
3. Doba plnění zakázky  
 
Max. 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 
 
4. Způsob zpracování nabídky 
 
4.1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů  
 
Uchazeč předloží originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání. 
 
Osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/92 Sb. (obor pozemní stavby) v platném znění osoby odpovědné za 
odborné vedení provádění stavby dle zákona  č. 183/2006 Sb.. V případě, že tato odpovědná osoba není 
v pracovněprávním vztahu s uchazečem, bude v rámci nabídky předloženo také závazné prohlášení této 
osoby o budoucí spolupráci s uchazečem na předmětné zakázce 
 
4.2.  Čestná prohlášení 
 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy a že si před 
podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti a že 
podmínky výzvy respektuje. 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé.  
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4.3. Cenová nabídka    
 
Nabídková cena bude členěna dle jednotlivých částí projektové dokumentace a dále bude pro 
hodnocení uvedena cena celkem za dílo v české měně v členění : cena bez DPH, DPH a cena 
celkem. 
 
Cena musí obsahovat cenu projektu včetně oceněného výkazu výměr, polohopisného a výškového 
zaměření, geologického průzkumu dotčeného území, zaměření inženýrských sítí podle skutečného 
stavu a zajištění veškerých dokladů pro stavební řízení.  
 
4.4. Termín realizace 
 
Uchazeč uvede termín vypracování projektu k územnímu řízení a termín vypracování 
dokumentace pro stavební povolení a prováděcí projektové dokumentace stavby v týdnech.  
 
4.5. Subdodavatelé 
 
Součástí nabídky bude uvedení subdodavatelů v rámci projektových prací obsahově nad 30 % 
prováděcí projektové dokumentace. 
 
4.6. Návrh smlouvy 
 
Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního 
vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy 
uchazečem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být 
podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat 
podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové 
smlouvy: 

 
− doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, termínů zahájení a 

ukončení prací bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy. 
 
 
 
5. Způsob hodnocení nabídek 
 
Hodnocení nabídek se provede podle výše nabídkové ceny včetně DPH, která je jediným 
hodnotícím kritériem. 
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6. Místo pro podávání nabídek 
 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Strakonice s označením  
„Hasičská zbrojnice na pozemku p.č. dle KN 1208/1 k.ú, Strakonice“ 
 
 
 
7. Lhůta pro podání nabídek 
 
Lhůta končí dne 11.10.2016 hod. v 9.00 hod. 
 
 
8. Výhrady zadavatele 
 

- Zadavatel variantní  řešení  nepřipouští  
- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu a nevrátit žádnému z uchazečů 

podanou nabídku. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání 

výzvy. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu. 
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 

informace deklarované uchazeči v nabídkách. 
 
9. Ostatní podmínky a požadavky 
  

- Základní požadavky na obsah  smlouvy dle přílohy je uchazeč povinen akceptovat. 
- Dílo bude provedeno dle platných příslušných ČSN , které se stanovují jako závazná. 
- Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
- Kompletní nabídka bude datována a opatřena podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka. 
- Hodnoceny budou pouze nabídky úplné 
- Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 

 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
………………………. 
Ing. Jana Narovcová 
vedoucí majetkového odboru 


