Výzva
k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejný zadavatel:
Město Vrchlabí,
Sídlo: 543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1,
IČ: 00278475,
(dále jen „zadavatel“),
vyzývá tímto k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Zajištění činnosti TDI pro stavbu - Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén
včetně infrastruktury“
Ve smyslu ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ve
znění pozdějších předpisů, se pro toto řízení ZZVZ nepoužije, a to s výjimkou zásad
uvedených v ust. § 6 tohoto zákona.
Čl.1. - Druh a předmět veřejné zakázky :
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Evid.č. zakázky: 2-2021
https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_259.html
Předmět veřejné zakázky:
Kompletní zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále TDI) a poskytnutí s
tím souvisejících služeb v rámci realizace akce „Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý
bazén včetně infrastruktury“. Stavební akce je vymezena projektovou dokumentací
provádění stavby s názvem: „ Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén včetně
infrastruktury“, zpracovatel: Centroprojekt group, a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín.
Součástí výkonu TDI je i výkon TDI stavby energobloku v nezbytném rozsahu. ( kotelna a
kogenerační jednotka )
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění vydání povolení ke zkušebnímu provozu
stavby bazénu , včetně všech podkladů požadovaných příslušným stavebním úřadem a
podkladů požadovaných jinými správními orgány v jimi vydaných povoleních (vodoprávní
úřad atd.), a vydání kolaudačního souhlasu po skončení zkušebního provozu, včetně všech
podkladů požadovaných příslušným stavebním úřadem.
Předmět veřejné zakázky je blíže definován v návrhu příkazní smlouvy, která je nedílnou
součástí zadávací dokumentace.
Čl.2 - Doba plnění zakázky
Termín předmětu plnění je vázán na zahájení a ukončení realizace stavby: „Sportovně
rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén včetně infrastruktury“.
Zahájení činnosti : v nezbytném rozsahu po uzavření smlouvy - předpoklad polovina března
2021, pravidelnou činnost na stavbě po jejím fyzickém zahájení – předpoklad polovina
dubna 2021
Ukončení činnosti –
- ukončení pravidelné činnosti na stavbě předáním stavby zadavateli (předpoklad říjen
2022)
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- další činnost a přítomnost na stavbě během zajištění vydání povolení zkušebního provozu
a během zkušebního provozu v nezbytném rozsahu
- po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu bazénu (předpoklad prosinec 2023) v
rozsahu nezbytném při odstraňování kolaudačních závad
Pravidelnou činností je pro potřeby této výzvy výkon funkce TDI od fyzického zahájení
realizace stavby do předání stavby zadavateli – během pravidelné činnosti je TDI povinen
pobývat přímo na stavbě každý pracovní den v rozsahu odpovídajícím potřebám stavby,
nejméně pak v rozsahu 15 hodin týdně.
Čl.3. - Požadavky na kvalifikaci uchazeče:
Uchazeč doloží ve své nabídce:
a) doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky v prosté kopii,
b) identifikační údaje fyzické osoby, která bude činnost TDI fakticky vykonávat, tato osoba
musí mít platnou autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě v oboru, "Pozemní stavby" v rozsahu autorizovaný inženýr, kterou doloží
uchazeč v prosté kopii,
c) seznam minimálně dvou novostaveb občanské vybavenosti realizovaných (dokončených)
v posledních 5 letech před datem zveřejnění této výzvy na profilu zadavatele, kde osoba
uvedená pod písm. b) tohoto článku výzvy vykonávala funkci TDI. Náklady na realizaci
těchto staveb musí činit u jedné stavby minimálně 120 mil. Kč bez DPH, u druhé stavby pak
minimálně 70 mil Kč bez DPH. U každé v seznamu uvedené stavby musí být uveden její
objednatel a kontakt na tohoto objednatele.
Budovou občanské vybavenosti je ve smyslu tohoto požadavku zadavatele myšleno budovy
sloužící k prospěchu společnosti, jako jsou zejména vzdělávací zařízení, sportovní a
tělovýchovné stavby, zdravotnické stavby, stavby s kulturním vyžitím – divadla, kina, kulturní
domy, stavby cestovního ruchu a stravování, budovy pro dopravu a spoje, správní a
administrativní objekty, přičemž splnění tohoto technického kritéria nelze prokazovat stavbou
montovaných konstrukcí.
d) vztah uchazeče
k fyzické osobě uvedené v odstavci b) tohoto článku
výzvy
(zaměstnanec uchazeče, písemný závazek vykonávat pro uchazeče tuto činnost atp.)
Čl. 4 - Další požadavky zadavatele:
Uchazeč je dále povinen uvést ve své nabídce
a) identifikační údaje fyzické osoby, která v případě potřeby bude náhradníkem osoby
uvedené v odstavci b) článku 3 této výzvy, včetně doložení kvalifikace této osoby dle
odstavce b) a c) článku 3) této výzvy a vztahu k uchazeči dle odstavce d) článku 3 této
výzvy.
b) identifikační údaje fyzické osoby, která má platnou autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.
v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v jednom z těchto oborů: „Technika
prostředí staveb, specializace technická zařízení“, nebo „Technologická zařízení staveb“,
v rozsahu autorizovaný inženýr včetně doložení této autorizace prostou kopií, která má
zkušenosti s realizací objektů technických a technologických zařízení v oblasti bazénové
technologie nebo technologie úpravy vody (dále jen „technolog“).
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Tuto zkušenost doloží uchazeč profesním životopisem technologa dokládající praxi ve
stavebnictví v délce min. 7 let a realizaci min. 2 stavebních prací ve finančním objemu min.
70 mil. Kč bez DPH/stavba, jejichž součástí byla stavba s realizací bazénové technologie
nebo technologie úpravy vody, a to na pozici TDI technologa nebo technologa stavby.
c) písemný závazek osoby uvedené pod písm. b) tohoto článku výzvy vykonávat činnost
bazénového technologa v nezbytném rozsahu, tedy nejméně po dobu realizace bazénové
technologie (dle časového harmonogramu stavby cca 6 měsíců), náklady na bazénového
technologa je povinen uchazeč zahrnout do nabídkové ceny,
d) požadavek dle písm. b) tohoto článku výzvy platí v případě, že TDI sám nedisponuje
autorizací a zkušenostmi s realizací objektů technických a technologických zařízení v oblasti
bazénové technologie nebo technologie úpravy vody ve shora uvedeném rozsahu. Pokud
splňuje TDI tyto požadavky , je oprávněn vykonávat funkci technologa sám,
e) uchazeč je povinen vykonávat činnost TDI výhradně fyzickými osobami uvedenými v čl. 3
písm.b) resp.v čl.4 písm.a) této výzvy, nedohodne-li se zadavatelem jinak,
f) uchazeč je oprávněn při výkonu činnost TDI si přizvat k této činnosti další odborně
způsobilé osoby, pokud to uzná za vhodné. Náklady na tyto osoby musí být zahrnuty
v nabídkové ceně uchazeče,
g) Uchazeč je povinen doložit pojištění odpovědnosti za škody způsobené v rámci činnosti
dle této výzvy ve výši ročního plnění nejméně 5 mil. Kč, a zajistit platnost tohoto pojištění po
celou dobu trvání činnosti dle této smlouvy. Tuto skutečnost doloží pojistnou smlouvou
v prosté kopii, její případná prodloužení pak na výzvu zadavatele v jím stanovené lhůtě,
h) uchazeč je povinen učinit obsahem nabídky Čestné prohlášení, že není finančně,
personálně či jiným způsobem propojen
s
dodavatelem stavby bazénu a jeho
poddodavateli,
Dodavatel stavby:
METROSTAV DIZ, s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ:25021915
Poddodavatelé stavby:

Metrostav a. s. Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ:00014915
BAZENSERVIS s. r. o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 64791661
CENTROPROJEKT GROUP a. s. a, Štefánkova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541
ELEVEN Kft., Torokko u 5-7, Budapešť, Maďarsko, IČ: 01-09-06619
Čl. 5 Forma a obsah nabídky:
a)
nabídka musí být podána v písemné formě, v českém jazyce a podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče,
b) Nabídka uchazeče musí obsahovat tyto listiny v následujícím pořadí:
1.
2.
3.

Vyplněný titulní list nabídky
Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
Identifikační údaje fyzické osoby, která bude fakticky vykonávat funkci TDI + doklad
o autorizaci + seznam realizovaných staveb+vztah uchazeče k fyzické osobě dle
čl.3 odst d),
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4. Identifikační údaje + doklad o autorizaci + seznam staveb náhradníka TDI+vztah
uchazeče k fyzické osobě dle čl. 3 odst.d),
5. Identifikační údaje + doklady o kvalifikaci + profesní životopis technologa+písemný
závazek dle čl.4 odst.c),
6. Čestné prohlášení o nepropojení uchazeče a jím určených osob k výkonu funkce
TDI s dodavatelem a poddodavateli stavby,
7. Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené při
výkonu činnosti,
8. Doplněný a podepsaný návrh příkazní smlouvy č. 2021/03, který je součástí
zadávací dokumentace,
c) všechny shora uvedené doklady předkládá uchazeč v prosté kopii, zadavatel je
oprávněn si v případě pochybností vyžádat předložení originálů těchto dokladů k nahlédnutí.
Nabídku uchazeč předloží v uzavřené obálce vně označené „Návrh na uzavření smlouvy
- neotvírat,“ s uvedením názvu „Zajištění činnosti TDI pro stavbu Sportovně rekreační
areál Vejsplachy, krytý bazén včetně infrastruktury“ s uvedením názvu a adresy firmy.
Čl.6 Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:
a) Nabídková cena musí být zpracována formou ocenění jednotlivých položek dle
přiloženého návrhu příkazní smlouvy.
b) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s výkonem
příslušné činnosti, tedy včetně cestovného a nákladů na čas strávený na cestě.
Čl.7 Místo a doba plnění:
Sportovní areál Vejsplachy – Vrchlabí, popř. dle potřeb zadavatele

Čl.8 Lhůta a místo pro podání nabídek :
Lhůta pro podání nabídek: do 23.2.2021 do 10 00 hod.
Místo pro podání nabídek: - poštou na adresu zadavatele
- osobně na podatelně zadavatele
Kontaktní místo:
Městský úřad Vrchlabí, Odbor rozvoje města a
územního plánování, Zámek č.p. 1, Vrchlabí
Kontaktní osoba :
p. Bohumila Břešťovská, tel. 499 405 332,
email: brestovskabohumila@muvrchlabi.cz
Čl.9 Ostatní:
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z nabídek, popř. tuto veřejnou zakázku zrušit.
Podáním nabídky vyslovuje uchazeč souhlas se zveřejněním údajů obsažených v jeho
nabídce.
Zadávací dokumentace je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_259.html
Na téže adrese budou k dispozici i dodatečné informace poskytované zadavatelem.
Oznámení o výsledku zadávacího řízení bude doručeno pouze uchazeči, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nejvhodnější. Pro ostatní uchazeče bude informace o výsledku
zadávacího řízení zveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_259.html
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě podání nabídky je svým návrhem
vázán po dobu 30 dnů ode dne následujícího po termínu pro podání nabídek na tuto
veřejnou zakázku malého rozsahu.
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Čl.10 Obsah zadávací dokumentace:
a) Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu
b) Titulní list nabídky
c) Projektová dokumentace pro provádění stavby Sportovně rekreační areál Vejsplachy,
krytý bazén včetně infrastruktury “, zpracovatel Centroprojekt group, a.s., Štefánkova 167,
760 30 Zlín.
d) Návrh příkazní smlouvy č.2021/03
e) Vydaná rozhodnutí správních orgánů týkající se stavby
f) Znění smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

Ve Vrchlabí dne 2.2.2021

Ing. Jan Sobotka, v.r.
starosta města

5

