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Poptávka 

ProjektDatyne08/2017 

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 ProjektDatyne08/2017 
3. Předmět poptávkového řízení 

a. Předmětem této poptávky je vypracování dokumentace pro stavební povolení (dále 

jen DSP), včetně položkového rozpočtu v rozsahu pro provedení stavebních úprav 
na snížení energetické náročnosti budovy v Dolních Datyních, ul. Zemědělská č. p. 
136, 736 01 a to:  

i. Zateplení obvodového pláště budovy 
ii. Zateplení střešního pláště 

4. Struktura a podmínky plnění zakázky a požadavky zadavatele 
a. Projektová dokumentace v rozsahu stupně DSP – vypracování projektové 

dokumentace DSP s kladnými vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí s 
náležitostmi dokumentace pro zadání stavby. Zadavatel předpokládá 
spolufinancování stavebních úprav na snížení energetické náročnosti budovy 
z prostředků OPŽP v rámci prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1 - 
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 
energie, DSP bude vypracována dle podmínek dotačního titulu OPŽP tak, aby 
vyhověla při podání žádosti o dotaci. 

b. Zateplení bude probíhat ve dvou etapách: 
i. 1. Etapa zateplení střešního pláště 
ii. 2. Etapa zateplení obvodového pláště 
budovy 
iii. Etapy nemusí na sebe přímo 
navazovat. 

c. Projektová dokumentace bude minimálně obsahovat: 
I. Zaměření stávajícího stavu budovy 
II. Projektovou dokumentaci členěnou na stavební objekty: 

i. Zateplení obvodového pláště budovy 
ii. Zateplení střechy 

III. Výkaz výměr a naceněný rozpočet stavby 
i. Rámcový předpoklad rozpočtu na 
zateplení obvodového pláště budovy 

podejte na formuláři dle Přílohy č. 1. 
ii. Rámcový předpoklad rozpočtu na 
zateplení střechy podejte na formuláři dle 
Přílohy č. 1. 

   
IV. Energetický posudek bude obsahovat: 

i. Průkaz energetické náročnosti 
budovy. 
ii. Výpočet součinitelů prostupu tepla 
všech konstrukcí obálky budovy pro 
původní a navrhovaný stav. 
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iii. Výpočet měrné potřeby tepla na 
vytápění pro původní a navrhovaný stav. 
iv. Hodnoty referenční budovy 
v. Průvodní zprávy k posudku: 

• Identifikační údaje 
• Popis stávajícího stavu, skladby, 

technické parametry zdroje vytápění a 
ohřevu teplé užitkové vody, skladby 
stávajícího stavu. 

• Popis navrhovaných opatření, 
skladby navrhovaného stavu. 

• Schéma vytápěných a 
nevytápěných zón objektu pro 
původní a navrhovaný stav. 

• Závěr a vyhodnocení – 
porovnání hodnot stávajícího a 
navrhovaného stavu, stanovení 
% úspory. 

V. Krycí list                                  
VI. Inženýrská činnost  

i. Výsledkem musí být vydané stavební 
povolení. 

d. Požární zpráva   
e. Položkový rozpočet 
f. Autorský dozor 
g. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče o zakázku na skutečnost, že výzva je souhrnem 

požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků 
vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své 
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve výzvě, ale též ustanoveními 
příslušných obecně závazných norem. 

h. Předání kompletně zpracované projektové dokumentace DSP v následující podobě a 
počtu vyhotovení: 

i. 4x v listinné podobě 
ii. 1x datový nosič se všemi výkresy, 
přílohami a dalším ve formátu PDF. 

5. Harmonogram poptávkového řízení 
a. Rozeslání poptávek: do 4. 7. 2017. 
b. Konzultace k zadání: do 13. 7. 2017 do 15:00 hod. 
c. Prohlídka: Zadavatel umožní všem zájemcům, kteří mají zájem na podání nabídky, 

společnou prohlídku místa plnění a to 11. 7. 2017 v 10:00 na adrese ul. Zemědělská 
č. p. 136, 736 01 Havířov – Dolní Datyně. 

d. Nabídky: do 17. 7. 2017 do 12:00 hod. 
e. Rozhodný čas pro podání nabídky je čas e-mailového serveru poptávajícího, který 

se může lišit od přesného času. 
6. Podání nabídky 

a. Místo pro podání nabídky (email): soutez@ssrz.cz 
b. Informace k zadání a připomínky uchazečů: Jana Králová 

i. jana.kralova@ssrz.cz 
ii. Tel: 734 798 998 
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7. Náležitosti nabídky 
a. Cenovou nabídku podejte na formuláři dle přílohy č. 1, kde do sloupce Hodnota 

zapíšete Vaši nabídku za jednotku specifikovanou ve sloupci Jednotka. Vyplňte údaje 
pro všechny položky.                                   

8. Požadavky na předložení nabídky: 
i. Oprávnění k projektování, 
živnostenský list, výpis z OR. 
ii. Návrh termínu pro zhotovení a dodání 
předmětu plnění podejte na formuláři dle 
Přílohy č. 1. 
iii. Ceny předmětu plnění dle podmínek 
tohoto zadání, kde zahrne veškeré 
náklady spojené s jeho realizací. Ceny 
budou uvedeny v Kč bez DPH a ceny 
celkem. 

a. Seznam odpovědných pracovníků dodavatele 
i.  Osoby oprávněné jednat za 

dodavatele podejte na formuláři dle 
Přílohy č. 1. 

9. Ostatní 
a. Poptávající si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. 
b. Poptávající neposkytuje žádné předplatby či zálohy. 
c. Platební podmínky: Faktura bude vystavena po dokončení díla. 
d. Minimální délka splatnosti faktury je 21 dnů. 

 


