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Poptávka 

Vizualizace rekonstrukce hřiště Gorkého 

1. Poptávající  
a. Název: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov  
b. Sídlo:  Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, 736 01 
c. IČO:  00306754 
d. DIČ:  CZ00306754 

2. Označení poptávky VizualGorkeho09/2017 
3. Předmět poptávkového řízení 

a. Provedení studie-vizualizace rekonstrukce hřiště při Základní škola Havířov-Město 
Gorkého 1/329 okres Karviná a Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, kdy hřiště 
je společné pro obě zde uvedené instituce („hřiště“) 

b. Celková výměra cca 8700 m2 

c. Hřiště bude obsahovat sportoviště (také viz situační plánek) 

i. Ovál 

1. Čtyři dráhy 

2. Umělý povrch 

3. Ovál 250m 

4. Sprinterská rovinka 100m 

5. Čáry pro start/cíl 60m, 200m, 800m 

ii. Fotbalové hřiště 

1. Travnaté hřiště 

2. Branky na kopanou 5x2m, ocelové, profil 80x80 mm, pevně spojené 

se zemí 

iii. Doskočiště pro skok daleký 

1. Pískové 

2. Odrazová deska 

3. Rozběžiště 

iv. Víceúčelová hřiště 

1. Dvě ve stávajících prostorách 

2. Oprava povrchu 

3. Pevné basketbalové koše 

4. Konstrukce pro natažení volejbalové sítě 

5. Lajny pro volejbal a basketbal 

v. Wortkout hřiště I 

1. Venkovní fitness 

vi. Workout II 

1. Multifunkční hřiště pro hendikepované občany 

vii. Horolezecká stěna 

1. Volně přístupná odjištěná venkovní stěna ve tvaru kvádru 

viii. Tenisová stěna 

1. Pro výuku tenisu 

ix. Dětské hřiště 

1. Pro školní družinu 

2. Herní sestava, Skluzavka, doskočiště 

x. Softball 

1. Zahrazený SZ roh hřiště 
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xi. Stolní tenis 

1. Dva stoly 

xii. Umělé osvětlení hřiště 

xiii. Bezbariérový přístup 

d. Konzultace 

i. Státní památková péče – MMH, I. Lipina 596 803 343 

ii. Národní památkový ústav 

iii. Ředitel ZŠ Gorkého 

iv. Ředitel Gymnázia Komenského 

e. Varianty řešení 

i. Varianta plná 

ii. Varianta minimální 

f. Situační plánek 
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i. Legenda: 

Stávající stav: 

1. Atletický ovál  

2. Fotbalové hřiště 

3. Multifunkční hřiště (dvě hřiště umístěná na kratších stranách hřiště 

fotbalového) 

4. Doskočiště pro skok daleký (dvě doskočiště umístěná na delší straně 

fotbalového hřiště) 

Nové vybavení: 

a) Workout I.  

(pro umístění Workout I a Workout II lze vybrat kterékoliv z umístění 

označených a,b1; a,b2; a,b3; a,b4) 

b) Workout II. 

(pro umístění Workout I a Workout II lze vybrat kterékoliv z umístění 

označených a,b1; a,b2; a,b3; a,b4) 

c) Horolezecká stěna 

d) Tenisová stěna 

e) Dětské hřiště 

(pro umístění Dětského hřiště lze vybrat kterékoliv z umístění označených 

e1, e2)  

f) Softball 

g) Stolní tenis 

(pro umístění Stolního tenisu lze vybrat kterékoliv z umístění označených 

g1, g2) 
g. Postup při přípravě vizualizace (pro vítězného uchazeče) 

i. Hřiště je situováno v chráněné čísti města SORELA 
ii. Na úvod proběhne schůzka za přítomnosti vybraného uchazeče, zástupce 

Národního památkového úřadu, Státní památková péče a ředitelů škol dle 

bodu 3.a. ohledně možností architektonických zásahů v ochranném pásmu 

SORELA a případných dotazů uchazeče k detailům sportovišť 

iii. Uchazeč připraví předběžný návrh vizualizace 
iv. Proběhne schůzka za přítomnosti vybraného uchazeče, zástupce Národního 

památkového úřadu, Státní památková péče a ředitelů škol dle bodu 3.a. 

ohledně odsouhlasení předběžného návrhu vizualizace 
v. Zpracování finální podoby vizualizace 
vi. Odsouhlasení vizualizace 
vii. V případě neodsouhlasení předběžné vizualizace či finální vizualizace provede 

uchazeč nápravu dle připomínek zástupce Národního památkového úřadu, 
Státní památková péče a ředitelů škol dle bodu 3.a. 

viii. Koordinátorem procesu přípravy vizualizace bude poptávající 
ix. Uchazeč předá poptávajícímu vizualizaci v 4 vyhotoveních, kdy vizualizace 

bude obsahovat obvyklé náležitosti a náležitosti dle této poptávky. 
4. Platební podmínky  

a. Uchazeč po úplném předání vizualizace a jejím odsouhlasení poptávajícím a dotčenými 
subjekty (viz výčet subjektů v bodě 3.g.vii). vystaví poptávajícímu fakturu mající 
náležitosti daňového dokladu se splatností 21 dnů. 

5. Struktura nabídky 
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a. Cena za vypracování vizualizace dle této poptávky 
i. Cena bude v Kč bez DPH 
ii. Cena bude konečná a bude obsahovat veškeré náklady uchazeče vynaložené 

na celý proces přípravy vizualizace včetně případných náprav dle bodu 3.g.vii. 
iii. Vícenáklady nejsou přípustné 

b. Předběžný odhad nákladů na stavební realizaci hřiště v Kč bez DPH 
c. Odpovědné osoby uchazeče 

6. Harmonogram poptávkového řízení 
a. Rozeslání poptávek: do 29. 6. 2017 
b. Konzultace k zadání: od 10. 7. 2017 do 15:00 hodin 
c. Nabídky: do 17. 7. 2017 do 14:00 hodin 
d. Rozhodný čas je čas e-mailového serveru poptávajícího, který se může lišit 

od přesného času 
7. Podání nabídky 

a. Místo pro podání nabídky (email): soutez@ssrz.cz 
b. Do předmětu e-mailu uveďte označení poptávky dle bodu 2. 
c. Informace k zadání: Antonín Polický 

i. antonin.policky@ssrz.cz 
ii. Tel: 602 728 432 

8. Doba, na kterou je poptávka vypsána 
a. Jednorázová zakázka 

9. Náležitosti nabídky 
a. Cenovou nabídku podejte na formuláři dle přílohy č. 1, kde do sloupce Nabídka v Kč 

bez DPH zapíšete vaši nabídku.  
b. Seznam odpovědných pracovníků uchazeče pro jednání s poptávajícím a v jakém 

rozsahu budou za uchazeče jednat 


