
Pořadové číslo:  37/6 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 9.3.2018 

Návrh pro 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 3. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dostavba domova pro seniory – pavilon G,  

zpracování projektové dokumentace“  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Dostavba domova pro seniory – pavilon 

G, zpracování projektové dokumentace“ dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor PRI, odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, 

návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku ,,Dostavba domova pro seniory – pavilon G, 

zpracování projektové dokumentace“. 

 

Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic 

Oddělení investic souhlasí s předloženým návrhem na usnesení, které je v souladu s jednacím řádem 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu projednal a schválil záměr zadat výše uvedenou veřejnou 

zakázku na svém 45. zasedání konaném dne 5.3.2018, usnesení č. VPRID/45/03/2018. 

 



Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Dostavba 

domova pro seniory – pavilon G, zpracování projektové dokumentace“ byl předložen i k projednání 

Radou města Přerova. Vzhledem k tomu, že nejbližší jednání RM je naplánováno na 8.3.2018, v 

řádném termínu odevzdání předloh ZM (8.3.2018) ještě nebude znám výsledek projednání návrhu 

Radou města. S obsahem usnesení RM tak bude Zastupitelstvo zpravodajem seznámeno přímo na 

svém zasedání. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie a dalších stupňů projektové dokumentace na 

dostavbu pavilonu G domova pro seniory v Přerově. Nově vybudovaný pavilon bude urbanisticky a 

architektonicky navazovat na stávající pavilony domova pro seniory vybudovaných v letech 2006 – 

2008. Jedná se o nový třípodlažní objekt o rozměru délky cca 85m, šířky 19m a výšky cca 13m s 

technickým 1.NP a 2 ubytovacími NP, zastřešený valbovými střechami s nízkým sklonem. Vnější část 

objektu nese řešení venkovních teras ubytovacích pokojů, případně průběžné kryté pavlače propojené 

s krytými terasami s únikovými venkovními schodišti. Lůžková kapacita je navržena na 72 + 4 lůžka 

odlehčovací služby (tzn. 36 pokojů/2 lůžka + 2 pokoje/2lůžka). Součástí dispozic bude zázemí pro 

personál – denní místnosti zdravotnického a pomocného personálu a technické zázemí pro provoz 

pavilonu, garážová stání, 2x evakuační výtah, náhradní zdroj energie. Ve 2. a 3. NP budou situovány 

ubytovací pokoje klientů s provozním zázemím. Venkovní úpravy areálu zahrnují propojovací 

chodníky, vyrovnávací schodiště, opěrné zdi, parkové úpravy, komunikace apod. Součástí pavilonu 

bude i interiérové vybavení pokojů, provozních a společenských místností, zázemí pro zdravotní a 

pomocný personál, informační systém, komunikační systém.  

Vzhledem ke kombinované konstrukci objektu pavilonu byl ze 2 ukazatelů (budovy pro sociální péči, 

v konstrukčně materiálové charakteristice svislé nosné konstrukce montované, kombinované z dílců 

betonových tyčových a plošných a svislé nosné konstrukce monolitické betonové plošné, popř. tyčové) 

vypočtený průměr cca 5300,- Kč/m3 OP. Novostavba pavilonu G o 1.NP-3.NP má přepokládanou 

zastavěnou plochu 1.362 m2, obestavěný prostor cca 22.050 m3. Investiční náklady = 22050 x 5300,- 

Kč/m3 = 116 865 000,- Kč. K těmto nákladům je zapotřebí přičíst náklady za technologické vybavení, 

interiérové vybavení, venkovní komunikace, mobiliář. Celkové investiční náklady se mohou 

pohybovat k hranici 140 000 000 Kč bez DPH.  

  

Dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a zákonem č.121/2000Sb. autorský zákon.  

  

Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky stanovené 

prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou 

případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by nebylo dostatečně přesné nebo 

srozumitelné. 

  

Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky 

objednatele, provozovatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová 

dokumentace zpracována. Objednatel bude své požadavky deklarovat v rámci konzultací. Konzultace 

bude organizovat zhotovitel dle potřeby, jednání se bude účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, 

který je oprávněn jednat za zhotovitele právně a technicky. 

  

V případě, že zadavatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce podle 



projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o dodatečnou 

informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen poskytnout zadavateli na jeho 

žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve zpracování písemné odpovědi na předmětnou 

žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě stanovené zadavatelem.  

  

Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že bude akce podpořena z dotačních prostředků, poskytne 

součinnost dle podmínek dotačního titulu objednateli.  

  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena výpočtem dle ceníku projektových prací a 

inženýrské činnosti UNIKA ve výši 4 500 000 Kč bez DPH.  

  

Do celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky musí být dále, v souladu s novým zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), započtena hodnota vyhrazených změn 

závazku ze smlouvy podle § 100 zákona a hodnota cen, odměn a jiných plateb poskytnutých 

dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení. 

  

Zadavatel nebude dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení poskytovat žádné ceny, 

odměny ani jiné platby; požadavky na případnou výhradu změn závazku ze smlouvy podle § 100 

zákona budou upřesněny věcným gestorem akce v průběhu přípravy zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, a to s ohledem na platné finanční krytí akce. 

  

  

Informace o finančním krytí akce:  
Odbor řízení projektů a investic požádal odbor ekonomiky v žádosti o převod finančních prostředků z 

2017 do 2018 ve výši 4 500,0 tis. Kč. Předpoklad schválení převodu je na 37. ZM dne 19. března 

2018.  

 

 


