
Pořadové číslo:  14/5 

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 17.08.2020 

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 8. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy 

na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – projednání zadávacích podmínek 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  
 

1 bere na vědomí zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem 

„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“, v obsahu dle příloh č.1 – 3 a dle 

důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Záměr zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy 

na nám. T. G. Masaryka 555/16“ byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 27. 4. 

2020, usnesení č. 446/12/6/2020. 

 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace 

na akci „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ a smluvní zastoupení zadavatele v 

předmětné veřejné zakázce byly schváleny na 35. schůzi Rady města Přerova dne 8. 4. 2020, usnesení 

č. 1293/35/6/2020. 

Zadávací podmínky a zahájení zadávacího řízení byly schváleny na 42. schůzi Rady města Přerova 

dne 6. 8. 2020, usnesení č. 1581/42/6/2020. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic (věcný a technický gestor veřejné zakázky) 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 



Důvodová zpráva: 

I. Informace o veřejné zakázce 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16 

Druh veřejné zakázky dle před. hodnoty: nadlimitní veřejná zakázka dle ustanovení § 25 zákona 

Druh veřejné zakázky dle předmětu plnění: veřejná zakázka na služby 

Výběrové řízení: řízení se soutěžním dialogem (dle § 3 písmeno f), postupem podle § 68 a § 69 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) 

  

II. Předmět plnění veřejné zakázky 
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného 

architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru dle 

níže uvedené specifikace pro rekonstrukci budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16 a souvisejících 

činností specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zadavatel předpokládá, že výsledkem bude projekt 

rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16, která naváže na tradici a význam této veřejné 

budovy v Přerově a zajistí její dlouhodobou funkčnost a provozuschopnost. 

Dodavatel zpracuje kompletní projektovou dokumentaci v souladu se Standardem služeb architekta a 

jeho dokumentace pro navrhování staveb, vydaného ČKA 2018 včetně obstarávací činnosti související 

s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení podle dále uvedených fází: 

• Zajištění nezbytných průzkumů a rešerší; 

• FS 1 – Příprava projektu; 

• FS 2 – Návrh stavby; 

• FS 3 – Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby; 

• FS 4 – Dokumentace pro vydání stavebního povolení; 

• FS 5 – Dokumentace pro provádění stavby (tj. výběr zhotovitele stavby); 

• FS 6 – Soupis prací a dodávek; 

• FS 7 – Autorský dozor; 

• Projekt interiéru.  

Předmět veřejné zakázky bude rovněž obsahovat zpracování nadstandardních služeb a speciálních 

odborných služeb spojených s plněním veřejné zakázky, např. obstaravatelskou (dříve inženýrskou) 

činnost, provedení nezbytných průzkumů a měření (v závislosti na typu a rozsahu bude upřesněno 

následně, zda některé průzkumy a měření bude obstarávat zadavatel), součinnost se zadavatelem a 

případnými autorskými týmy při možném začleňování uměleckých děl, spolupráci se zadavatelem při 

odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do užívání. Součásti zakázky je i zpracování 

architektonického návrhu interiéru. Harmonogram projekčních a přípravných práci je nastaven tak, že 

realizace stavby, zahájení rekonstrukce proběhne v létě 2022.  

Kód/y CPV: 
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby; 

71200000-0 Architektonické a související služby;  

71221000-3 Architektonické služby pro budovy; 

71320000-7 Technické projektování; 

71246000-4 Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu; 

71242000-6 Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů; 

71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor 

  

III. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je: 7 811 570 Kč bez DPH (6 611 570 + 1 200 000). 

  

IV. Zadávací řízení 
Zadání veřejné zakázky proběhne v souladu s ustanovením § 3 písmeno f), postupem podle § 68 a § 69 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Soutěžní dialog je jeden z druhů zadávacího řízení u předmětu plnění, u kterého zadavatel není 

schopen přesně stanovit technické, právní nebo finanční požadavky pro plnění veřejné zakázky. 

Zadavatel vyzve neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast a prokázání splnění 

kvalifikace. Po posouzení kvalifikace a případném omezení počtu dodavatelů vyzývá zadavatel 



vybrané dodavatele k účasti v soutěžním dialogu za účelem nalezení řešení pro plnění veřejné 

zakázky. Po výběru jednoho nebo více řešení vyzývá zadavatel všechny zúčastněné zájemce k podání 

nabídky. 

Zadavatel zahájí řízení se soutěžním dialogem odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k 

uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a uveřejní zadávací dokumentaci na svém profilu 

zadavatele. Zadavatel tímto oznámením vyzve neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast 

(§ 68 odst. 2 ZZVZ). 

V žádosti o účast účastník zadávacího řízení prokazuje splnění podmínek kvalifikace, které jsou 

uvedeny v zadávací dokumentaci. Požadavky zadavatele na formu a způsob podání žádostí o účast 

jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast zadavatel posoudí, zda účastníci zadávacího řízení splňují 

podmínky kvalifikace uvedené v zadávací dokumentaci a provede snížení počtu účastníků zadávacího 

řízení podle § 111, pokud si tak vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení (§ 68 odst. 4 věta 

první ZZVZ). Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení účastníky, kteří neprokázali splnění 

podmínek kvalifikace. Nevyloučené účastníky zadávacího řízení zadavatel vyzve k účasti v soutěžním 

dialogu. 

Zadavatel následně povede s účastníky zadávacího řízení soutěžní dialog s cílem nalézt řešení 

způsobilé splnit potřeby zadavatele (§ 69 odst. 1 ZZVZ). Zadavatel předpokládá, že se v rámci 

soutěžního dialogu uskuteční několik jednání v průběhu jednoho až dvou měsíců. Počet jednání bude 

závislý na tom, jak rychle se zadavateli podaří nalézt řešení způsobilé splnit jeho potřeby. 

O ukončení soutěžního dialogu zadavatel neprodleně informuje účastníky zadávacího řízení a vyzve 

každého z účastníků zadávacího řízení k podání nabídek na nalezené řešení (§ 69 odst. 6 ZZVZ). 

Součástí výzvy k podání nabídky bude zadávací dokumentace zpracovaná mimo jiné na základě 

výsledků jednání v soutěžním dialogu. 

  

Zadávací a obchodní podmínky jsou v podrobnostech uvedeny v přílohách 1 – 3 důvodové zprávy. 

  

  

  

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace  

Příloha č. 2 – Rámcové zadání 

Příloha č. 3 – Návrh smlouvy  

 

 


