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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU REALIZOVANÁ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, V PLATNÉM ZNĚNÍ
VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY
Č.J. 806/2020-MEDO-36562/2020
Název veřejné zakázky:
Technický dozor stavebníka při realizaci stavby „Bezbariérové úpravy ZŠ
Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební
práce“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název zadavatele:
Město Domažlice
Adresa zadavatele:
Náměstí Míru č.1, 344 20 Domažlice
IČ zadavatele:
00253316
Oprávněná osoba zadavatele: JUDr. Zdeněk Novák, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon:
E-mail:
URL adresa:

Ing. Martin Janovec
(+420) 379 719 172
martin.janovec@mesto-domazlice.cz
http://www.domazlice.eu/

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
2. 1. Druh veřejné zakázky: služba
Jedná se o otevřenou výzvu.
2. 2. Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Bezbariérové
úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“, která je vymezena
projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby
podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 01, IČ 733 74 792 (příloha č. 3).
Jedná se o výstavbu tří výtahových šachet zajišťujících bezbariérové užívání školy, o vybudování odborných
učeben ve stávajících třídách, o půdní vestavbu v budově druhého stupně zahrnující odborné učebny,
kabinety a sociálního zařízení a o úpravy zajišťující nové požárně bezpečnostní řešení stavby.
Součástí stavebních prací jsou i sadové úpravy veřejné plochy před hlavním vstupem do budovy, které
oddělují hlavní komunikaci od komunikace pro pěší.
Veřejná zakázka je podpořena finančními prostředky Integrovaného regionálního operačního programu
(dále jen „IROP“), a to pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003958. V rámci této podpory
vybraný zájemce zajistí nezbytnou součinnost objednateli vyplývající z povinností zadavatele coby příjemce
podpory programu IROP.
Výkon inženýrské činnosti bude prováděn v rozsahu:
Výkonová fáze 6. Výkon stavebního dozoru při realizaci stavby
Výkonová fáze 7. Inženýrská činnost po dokončení stavby
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Podrobná specifikace inženýrské činnosti je obsažena v přiloženém konceptu příkazní smlouvy, výkonové
fáze jsou stanoveny v souladu se sazebníkem UNIKA 2017/1Q 2018, sazebník pro navrhování nabídkových
cen projektových prací a inženýrských činností.
2. 3. Předpokládaná hodnota stavby cca 29.903.691 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota je stanovena rozpočtem odpovědného projektanta.
2. 4. Předpokládaný termín realizace:
Předpokládaný termín zahájení stavby: 12.08.2020
Předpokládaný termín dokončení stavby: 12.08.2021
Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.
Zahájení výkonu technického dozoru stavebníka na stavbě je závislé na předpokládaném termínu zahájení
realizace stavby a předpokládaném termínu podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.
2. 5. Místem plnění veřejné zakázky budova s č. p. 11 na adrese ul. Komenského, Domažlice – Týnské
předměstí, jež je součástí pozemku p. č. st. 449/1, k.ú. Domažlice, objekt občanské vybavenosti bez č. p., jež
je součástí pozemku p. č. 502/1, k.ú. Domažlice, budova s č. p. 17, jež je součástí pozemku p. č. st. 538, k.ú.
Domažlice a pozemek p. č. 4814/49, pozemek č. p. 4814/40, vše k.ú. Domažlice.
3. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva, krycí list nabídky (příloha č. 1), koncept příkazní smlouvy (příloha č.
2) a projektová dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 3).
4. Lhůta, místo a způsob podání nabídky
Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 20.07.2020 do 12.00 hodin.
Nabídka bude předložena v písemné formě, v českém jazyce, podepsaná oprávněným zástupcem účastníka,
bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, které budou očíslovány, a to svázáním a
zapečetěním nebo přelepením a orazítkováním přelepek, nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, aby
zadavatele nemohly uvést v omyl a bude zpracována v jednom vyhotovení (originále). Nabídku doručte v
uzavřené zapečetěné obálce označené názvem veřejné zakázky:
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
technický dozor stavebníka na stavbě „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování
odborných učeben – Stavební práce“ - NEOTEVÍRAT !!!
na níže uvedenou adresu:

Městský úřad Domažlice
podatelna
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice

podatelna - číslo dveří 106, telefon: 379 719 111
úřední hodiny:
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pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

7.30–17.00 h
7.00–15.15 h
7.00–14.00 h

5. Údaje o hodnotících kritériích:
5.1. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.
V nabídce bude cena uvedena v konceptu příkazní smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky (v příloze).
6. Způsob zpracování ceny díla:
Účastník uvede do nabídky celkovou cenu výkonu technického dozoru stavebníka. Nabídková cena
technického dozoru stavebníka bude rozčleněna na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH. Cena bude
členěna dle výkonových fází. Dále do celkové ceny technického dozoru stavebníka zahrne i cenu za
zhotovení 2 paré fotodokumentace průběhu stavby. Cena výkonů technického dozoru stavebníka je pevná
bez ohledu na zvýšení, případně snížení celkových nákladů stavby.
7. Platební podmínky:
Účastník bude odesílat fakturu příkazci vždy do 5 dnů po uplynutí měsíčního období a zadavatel je povinen
je platit do 30 dnů od obdržení dílčí faktury.
8. Složení nabídky:
Obsah soutěžní nabídky:
- krycí list nabídky
- vyplněný koncept příkazní smlouvy bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.
Závazný text konceptu příkazní smlouvy, kterou účastník předloží, je přílohou této výzvy. Účastník není
oprávněn v tomto závazném textu konceptu příkazní smlouvy vyplňovat jiná ustanovení než: - identifikaci
účastníka (příkazníka)
- odměna za předmět plnění - čl. II. smlouvy
- místo, datum podpisu konceptu příkazní smlouvy, obchodní firmu či název
účastník (příkazník) a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka
(dodavatele)
- závěr smlouvy.
V případě, že účastník v konceptu příkazní smlouvy jinak vyplní, změní či upraví závazný text konceptu
smlouvy, než jak je umožněno zadavatelem, bude nabídka účastníka vyřazena a tento účastník bude
vyloučen z další účasti v zadávacím řízení
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, tj. doložení příslušného osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů
9. Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost
musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
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Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle
vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po
doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena
včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.
10. Ostatní ujednání:
 Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky malého rozsahu zrušit, případně upřesnit rozsah
zakázky
 Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné
zakázky malého rozsahu
 Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění příkazní smlouvy kterou, předložil zadavatel
účastníkovi
 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek
 Zadavatel nepředpokládá jednání s účastníky

Domažlice 02.07.2020

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku

