
 
Město Jevíčko 

 

předkládá výzvu více zájemcům na veřejnou zakázku malého rozsahu formou zadávacího řízení 

na akci: 
 

„Zpracování projektové dokumentace na opravu budovy kina Astra Jevíčko“ 

 
1. Zadavatel: 

 

Město Jevíčko 

zastoupené starostou města Dušanem Pávkem,  dipl.um. 

Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 

tel.: 461 327 810 

e-mail: jevicko@jevicko.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú.2526591/0100  

IČO: 00276791  

DIČ: CZ00276791 

 

2. Vymezení plnění zakázky: 

 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, která vychází z  Návrhové studie 

„Stavební úpravy kina Astra ulice Kostelní č.p. 41 Jevíčko“, zpracovaná Doc.Ing. Miloslavem 

Meixnerem, CSc a studenty VUT Brno z 12/2015. 

Zakázka bude zpracována: 

- I. ETAPA  ve stupni pro územní řízení ( ÚR ), součástí ÚR bude propočet nákladů  

- II. ETAPA ve stupních stavební povolení (DSP), provedení stavby a výběr zhotovitele (DPS)., 

součástí  DSP a DPS bude oceněný položkový rozpočet včetně výkazu výměr.  

Projektová dokumentace bude obsahovat:  

Všechny stupně projektové dokumentace budou obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  

Dále bude PD obsahovat technologické objekty, které lze v tomto typu zařízení předpokládat, především: 

- akustika, odhlučnění, ozvučení 

- jevištní technika, světla, tahy, opona, … 

- teleskopická tribuna pro hlediště ( viz návrhová studie ) 

- systém ukládání stolů pod prostorem jeviště 

- vzduchotechnika 

Do nabídkové ceny je nutno zahrnout náklady na nutné průzkumy a statické výpočty. 

 

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

 

1. Pasport budovy kina Astra autorů Ing. Ivo Junka a Ing. Martina Libicha z 5/2013. 

2. Návrhová studie „Stavební úpravy kina Astra ulice Kostelní č.p. 41 Jevíčko“, zpracovaná 

Doc.Ing. Miloslavem Meixnerem, CSc a studenty VUT Brno z 12/2015. 

 

 

 

 

 

 



3. Doba a místo plnění: 

 

I.ETAPA - ÚR: 

Zahájení – předpoklad  srpen 2016 

Odevzdání ÚR nejpozději do 31. 10. 2016 

II. ETAPA – DSP, DPS: 

Zahájení – po vydání územního rozhodnutí 

Dokončení - do šesti měsíců od vydání územního rozhodnutí 

 

Místem plnění je město Jevíčko, ulice Kostelní a Soudní. Prohlídka místa plnění je možná po dohodě se 

zadavatelem, kontakt:  investiční technik města Dalibor Šebek, 733 127 240, sebek@jevicko.cz. 

 

 

4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů: 

 

a) předložení dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 

odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 

oprávnění či licenci. 

b) předložení autorizace ČKAIT - inženýr v oboru pozemní stavby 

c) předložení minimálně dvou referencí obdobného charakteru stavby v minimální výši 10 mil.Kč 

 

5. Způsob hodnocení nabídek: 

 

Kriteriem hodnocení nabídky je nabídková cena a předložené reference.  Hodnocena bude cena bez DPH. 

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny vč. platebních podmínek: 

 

Nabídka musí obsahovat veškeré náklady na provedení veřejné zakázky. Uchazeč v ceně díla zohlední 

případné dopracování požadovaných stupňů projektové dokumentace v závislosti na upřesněných 

podmínkách ze strany objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, splatnost faktur bude 

min. 15 dnů od data vystavení. Zadavatel si vyhrazuje právo na dílčí fakturaci dle dokončení příslušné 

části díla. 

 

Předložená nabídka bude členěna následujícím způsobem: 

 

Rozsah prací        cena bez DPH     cena s DPH  

 

Zpracování projektu pro územní řízení  

(včetně dokladové části) 

 

Zpracování projektu pro stavební povolení,  provedení stavby a výběr zhotovitele 

(včetně dokladové části, výkazu výměr a položkových rozpočtů)  

 

Cena celkem        

 

7. Místo a lhůta pro podání nabídek 

 

Nabídku doručte na podatelnu MěÚ Jevíčko poštou nebo osobně v pracovní dny nejpozději do 18.7.2016 

do 10:00 hod. Adresa: Město Jevíčko 

Palackého nám. 1 

569 43 Jevíčko 

 

Nabídky se podávají písemně v uzavřených obálkách, označených názvem zakázky:                                      

„SOUTĚŽ – Zpracování projektové dokumentace na opravu budovy kina Astra Jevíčko“, 

identifikačními údaji uchazeče, adresou a opatřených na uzavření razítkem. 

 

 

 



Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, že je 

možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako nabídky předložené 

po stanoveném termínu. V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí 

zásilky adresátem. Termín pro podání nabídek končí dnem 18.7.2016 v 10:00 hod! Případné informace 

pro nabídku sdělí investiční technik města, mobil 733 127 240. Vyhodnocení nabídek provede  zadavatel 

nejpozději do 22.8.2016. 

Komunikace zadavatele s dodavatelem 

Veškeré informace a písemnosti budou zadavatelem doručovány jiným způsobem, a to e-mailem. (Adresa 

pro doručování písemností emailem: sebek@jevicko.cz. 

 

9. Další podmínky veřejné zakázky: 

 

1. Reference o významných zakázkách: 

Zadavatel POŽADUJE – VIZ. BOD 4. PÍSM.C) 

2. Požadavky na zpracování návrhu smlouvy o dílo: 

Součástí nabídky bude zpracování návrhu smlouvy o dílo.  

 

10. Ostatní informace a práva zadavatele : 

 

1. Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce. Předložené nabídky se nevrací.  

2. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. Uchazeči můžou předložit pouze jednu nabídku.  

3. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.  

 

11. Přílohy výzvy: 

 

1. Pasport budovy kina Astra autorů Ing. Ivo Junka a Ing. Martina Libicha z 5/2013. 

2. Návrhová studie „Stavební úpravy kina Astra ulice Kostelní č.p. 41 Jevíčko“, zpracovaná   

            Doc.Ing. Miloslavem Meixnerem, CSc a studenty VUT Brno z 12/2015. 

 

 

 

 

V Jevíčku dne 15.6.2016 

 

 

 

 

 

 Dušan Pávek, dipl.um v. r. 

 starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sebek@jevicko.cz

