Výběrové řízení na zajištění realizace díla
DEMOLICE A NOVÁ VÝSTAVBA BUFETU A HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ U VODNÍ NÁDRŽE
VĚTŘKOVICE
Identifikační údaje zadavatele
Obchodní firma: TATRA TRUCKS a.s.
IČ: 01482840
Sídlo: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
kontaktní osoba: Jan Jurkovič
e-mail: jan.jurkovic@tatra.cz
tel: +420 702 207 942
A. Předmět výběrového řízení
Předmětem výběrového řízení je demolice stávajícího a zjištění výstavby nového bufetu a
hygienického zázemí u vodní nádrže Větřkovice, na stavební parcele parc. č. 1153/1, k.ú.
Větřkovice u Lubiny. Demolice i nová výstavba bude provedena dle projektové dokumentace
zpracované společností ATRIS s.r.o. se sídlem Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice.
B. Stručný popis požadované stavby
Demolice se týká v případě bufetu objektu, který je tvořen unimobuňkou s dřevěným
obložením bez základů, s plochou střechou (celkem výška 3m), v případě hygienického
zázemí jednopodlažního objektu tvořeného stěnovým systémem opatřeným omítkou se
základy z betonových pásů a se sedlovou střechou (celkem výška 3,8 m).
Stavba nového bufetu a hygienického zázemí je jednopodlažní budova, která obsahuje
zázemí bufetu a hygienické zázemí (WC ženy, WC muži, WC invalida). Obestavěný prostor
činí 204,64 m2, z toho zastavěná plocha 51,12 m2, zpevněné plochy 111,70 m2 a užitná
plocha 41,82 m2.
Vybudován bude nový elektroměrový rozvaděč s jištěním pro dvě odběrná místa, do něj
bude zaveden stávající přívodní kabel AYKY 4x50 mm2 přivedený v zemi z hrázní budovy.
Odvod splaškové kanalizace je zajištěn přípojkou do nově zřízené samonosné podzemní
nádrže AS-PP-ER 11.01S s jedním komínem 600/600 mm.
Vodovodní potrubí bude napojeno stávající vodovodní přípojkou na stávající areálový rozvod
vody.
Dešťové vody ze střechy budou svedeny venkovními dešťovými svody. Dešťová kanalizace
bude vedena do akumulační jímky s přepadem. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou
svedeny volně na terén.
Vytápění není řešeno, stavba je sezónní.
C. Termín a doba provedení opravy
Zadavatel předpokládá dobu stavby v nejkratším možném termínu, nejlépe do 31.05.2018,
nejdéle do 30.06.2018.
D. Smluvní podmínky
Nedílnou součástí podkladů pro toto výběrové řízení je návrh smlouvy o dílo, kterou
zadavatel uzavře s vítězným uchazečem o předmětnou zakázku - viz „SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění“.
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Uvedená smlouva o dílo může být doplněna o podrobnosti díla. Do smlouvy bude doplněna
především samotná cena díla a další dosud nevyplněné údaje. Ostatní části návrhu smlouvy o
dílo jsou pro vítězného uchazeče závazné.
E. Organizace výběrového řízení
a) Uchazeč projeví zájem o realizaci díla DEMOLICE A NOVÁ VÝSTAVBA BUFETU A
HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ U VODNÍ NÁDRŽE VĚTŘKOVICE tak, že tento zájem deklaruje
emailem na kontaktní emailovou adresu zadavatele zaslaný nejpozději do 17.04.2018
do 12:00 hod. V emailu bude vyjádřen zájem účastnit se výběrového řízení a uvedena
přesná identifikace uchazeče. Zadavatel takovému uchazeči obratem přepošle
internetový odkaz na prováděcí projektovou dokumentaci a návrh SoD.
b) Uchazeč následně doručí zadavateli prostřednictvím kontaktního emailu nabídku na
zhotovení díla, a to do 22.04.2018.
c) Základem nabídky bude vyplněný slepý rozpočet, ze kterého bude patrná celková
požadovaná cena za realizaci díla.
d) Nabídka bude dále obsahovat (i) kontaktní údaje uchazeče (kontaktní osoba,
emailová adresa, telefon, adresa sídla, korespondenční adresa) a (ii) prohlášení o
schopnosti profesionálně zajistit splnění zakázky z hlediska formálního (vlastnictví
veškerých relevantních podnikatelských oprávnění), finančního, technického a
personálního.
e) Uchazeč se v nabídce výslovně zaváže, že v případě úspěchu ve výběrovém řízení
přistoupí na smluvní podmínky (viz bod D) a že na výzvu zadavatele mu poskytne
doklady osvědčující jeho odbornou způsobilost a finanční a podnikatelskou
důvěryhodnost.
f) Uchazeč v nabídce výslovně uvede, že bez výhrad akceptuje všechny podmínky
výběrového řízení uvedené v tomto zadání nebo s platností pro všechny účastníky
výběrového řízení doplněné v průběhu řízení.
F. Kritéria pro hodnocení nabídek
a) Úplnost nabídky dle zadání zadavatele.
b) Ekonomická výhodnost.
c) Rychlost provedení (termín dokončení)
d) Záruka vysoké kvality provedených prací.
G. Výhrada zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit výběrové
řízení v jeho jakékoli fázi, včetně fáze negociace o konkrétním znění smlouvy o dílo.
Přihlášený uchazeč se zavazuje, že bez ohledu na výsledek výběrového řízení a bez ohledu na
výsledek jednání o předmětné smlouvě nebude na zadavateli uplatňovat jakýkoliv nárok
související s jeho účastí v tomto řízení.
Datum: 11.04.2018
Zpracoval: Jan Jurkovič, Radim Bujnoch
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