
Evidenční list 

Název veřejné zakázky: „Junák – Přístavba a nástavba klubovny v Chotěboři“ 

 

Část 1. - Záměr veřejné zakázky 

 

Zpracovatel zadávacího řízení: Zdeněk Karas 

Odpovědná osoba:   MUDr. Mgr. Jakub Hájek  

Klasifikace VZ dle CPV kódu: 45212000-6 

Evidenční číslo projektu:  0084/6/INV/2017 

Související předpisy, na které je odkazováno: 

Vyhláška č. 1/2017 střediska (zadavatele) 

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

Zdroj financování:    

dotace MŠMT – investiční dotační program 133 710, subtitul 133 711 Rozvoj materiálně 

technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. 

Věcné a technické vymezení potřeby, odůvodnění popisu potřeb, které mají být 

naplněny a popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: 

Záměr vychází z nutných stavebních úprav stávajícího objektu, které plynou ze zastaralosti a 

havarijního stavu současné budovy a dále z provozních uživatelských potřeb střediska. 

Vzhledem k použitým materiálům a technologiím objekt stavebně ani technicky nevyhovuje 

současným nárokům na podobné stavby. Budova je v mnoha ohledech v havarijním stavu – 

díky nestabilní navážce dochází k propadání podlah, obvodové stěny jsou vychýleny od svislé 

osy, tepelná izolace je nedostačující, místa zcela chybí. Elektroinstalace je původní a 

z hlediska platných předpisů již nevyhovující atd. 

Přestavba a přístavba klubovny se snaží vyhovět potřebám oddílů střediska, aby každý z nich 

mohl mít svou vlastní klubovnu pro družinové schůzky. Dvě z kluboven jsou navíc rozšířeny 

tak, aby nahradily současnou společenskou místnost a poskytly prostor pro setkání oddílů a 

jako zázemí při akcích pořádaných pro celé středisko. V rámci rekonstrukce dále vznikne 

vhodný prostor pro archiv střediska a skladovací prostor pro táborové vybavení, které je nyní 

uloženo v pronajatých prostorách. Objekt klubovny je navržen podle aktuálně platné 

legislativy, včetně bezbariérového přístupu. Dokončený objekt bude splňovat všechny 



potřebné parametry tak, aby mohl sloužit nejen potřebám skautského střediska, ale doplňkově 

i dalším dětským organizacím a neziskovým subjektům. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 6.372.833,96 Kč vč. DPH 21 %. 

Předmět plnění veřejné zakázky: 

Dodávka, provedení a obstarání veškerých prací včetně zhotovení děl nutných k úplnému 

provedení, dokončení a zprovoznění stavby „Junák – Přístavba a nástavba klubovny v 

Chotěboři“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby nazvané „PŘÍSTAVBA A 

NÁSTAVBA KLUBOVNY JUNÁK, č.p. 253 V CHOTĚBOŘI“ zhotovené Ing. Lumírem 

Pavláskem, U Nádržky 420, 538 01 Chotěboř, autorizace IP00 č. 0700533, zodpovědný 

projektant Jiří Pavlásek, Krále Jana 1331, 538 01 Chotěboř , autorizace SP00, 0700296, 

včetně vyjádření DOSS a vlastníků a správců inženýrských sítí, zásad organizace výstavby a 

BOZP. Jedná se zejména o: 

- bourací práce vč. odborné demontáže a likvidace materiálů s obsahem azbestu, 

- založení přístavby objektu, 

- výstavbu objektu z pórobetonových tvárnic, 

- výstavbu dvouprůduchového třívložkového komínového tělesa, 

- provedení stropní konstrukce systémem betonových stropních vložek, 

- zhotovení konstrukce krovu z ocelových a dřevěných prvků, 

- dodávku a montáž plastových oken, 

- dodávku a pokládku pálené střešní krytiny, 

- provedení navrženého zateplení střechy, podlah a dalších konstrukcí a 

- dodávku a montáž kompletních rozvodů elektroinstalace, plynu, vody a kanalizace. 

 

Druh veřejné zakázky: Na stavební práce 

 

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu, dle čl. 4 směrnice 1/2017 

 

Navrhované kvalifikační předpoklady: 

a) Splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona prokáže dodavatel čestným 

prohlášením, přičemž může využít i formulář, který bude přílohou zadávací 

dokumentace 

 

b) dle § 77 odst. (1) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 

kalendářních dnů přede dnem podání nabídky, je-li v nich dodavatel zapsán. Postačí 

neověřený internetový výpis. 

 

c) dle § 77 odst. (2) písm. a) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 

prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence (živnostenské listy, výpis ze 

živnostenského rejstříku) 



Minimální požadavky na požadovaná oprávnění k podnikání jsou: Provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování, přičemž jsou přípustná i jiná obdobná oprávnění. Pouze 

živnost zednictví a jiná obdobná oprávnění je nedostatečná. Postačí neověřený 

internetový výpis. 

 

d) dle § 79 odst. (2) písm. a) v rozsahu upraveném a upřesněném mj. i v souladu s § 53 

odst. (4) takto:  

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího 

řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 

nejvýznamnějších z těchto prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo 

provádění stavebních prací a musí obsahovat údaje o tom, zda byly práce provedeny 

řádně a odborně a telefonní kontakt na zástupce objednatele. Postačí, pokud byla 

stavební akce v daném období dokončena. Pokud dodavatel pracoval na plnění 

uvedeném v osvědčení v poddodavatelské (subdodavatelské) pozici, bude takové 

osvědčení vydáno a potvrzeno objednatelem konečného stavebního díla jako 

nedílného celku. 

 

Minimálně požadovaný rozsah osvědčení:  3 ks osvědčení o řádném poskytnutí a 

dokončení akce obsahující rekonstrukci / výstavbu objektu občanské vybavenosti, 

rodinného domu, nebo obdobného objektu, ve výši minimálně 2,5 mil. Kč vč. DPH, 

(tj. objem na jednu referenční zakázku musí být ve výši minimálně 2,5 mil. Kč vč. 

DPH). 

 

e) dle § 79 odst. (2) písm. d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo 

osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:  

Osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby na úrovni 

autorizovaný inženýr (IP00), nebo technik (TP00), či stavitel (SP00). Dodavatel – 

osoba bude mj. odpovědná za odborné vedení stavby dle §160 zákona č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. 

Uvedenými požadavky není dotčeno splnění ustanovení odst. 6 § 12 zákona č. 

360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hodnocení: 

Nabídky budou ve smyslu § 114 zákona hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. V souladu 

s § 114 zákona odst. (2) pokládá zadavatel za ekonomicky nejvýhodnější hodnocení pouze dle 

nejnižší nabízené ceny.  

Ve smyslu § 115 zákona zadavatel určuje následující pravidla hodnocení: 

a) Jediným kritériem hodnocení je celková nabídková cena včetně DPH. 

b) Metodou vyhodnocení nabídek dle kritéria cena bude prosté srovnání výhodnosti cen 

vč. DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude označena ta s nejnižší nabídkovou 

cenou. Tím není dotčeno právo zadavatele rozporovat v případě potřeby dodavatelem 

předloženou mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 

c) Váha kritéria cena je 100%. 

 



Komise: 

Člen     Náhradník 

Jakub Hájek     Štěpánka Fikarová 

Zdeněk Karas     Ondřej Kozub 

Zdeněk Matějka st.    Zdeněk Matějka ml. 

Lenka Pavlásková   Vaclav Málek 

Lumír Pavlásek   Jiří Pavlásek 

 

 

Dodavatelé, kteří mají být osloveni výzvou: 

Dodavatel: Sídlo: IČO: 

DESIGN s.r.o.  583 01 Chotěboř, Sokolohradská 101 48153672 

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 584 01 Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139 62028081 

Stavební společnost Chrudim s.r.o. 537 01 Chrudim IV, Čáslavská 1247 49283863 

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. 537 01 Chrudim IV, Tovární 1130 46504621 

VERTIKÁL CHRUDIM spol. s r. o. 537 01 Chrudim IV, Masarykovo náměstí 63 46507833 

MIKOSTAV s.r.o. 538 03 Klešice 96 27464300 

VIKTORSTAV s.r.o. 537 01 Chrudim IV, Pobřežní 28 25618091 

GREMIS, s.r.o. 594 01 Velké Meziříčí, Jihlavská 230 15544451 

Stavby Kapitán, s.r.o. 592 02 Svratka, Račanská 309 26966212 

HAPPY STAVBY s.r.o. 591 01 Žďár nad Sázavou 3, Brodská 1910/32 03129080 

 

Kompletní zadávací dokumentace je dále veřejně přístupná na webu zadavatele: 

http://doubravka.skauting.cz/verejne-zakazky 

 

Hospodář a vedoucí střediska potvrzují, že je zajištěno finanční krytí: 

 

 

Dne: 3.5.2017         Podpis: ………….. 

 

 

Dne: 3.5.2017         Podpis: ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Část 2. Evidenčního listu – Průběh zadávacího řízení, bude doplněn po ukončení 

výběru nejvhodnějšího uchazeče. 


