ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána
§§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

dle

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
PD – rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD
Metuj, Nové Město nad Metují

Název veřejné zakázky:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
00272876
Petr Hable

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ
Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na služby

Předmět díla:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace ke společnému
územnímu a stavebnímu povolení v podrobnosti pro provedení stavby (dále jen „PD“) na akci „PD –
rekonstrukce bývalého hotelu Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují“.
PD bude řešit rekonstrukci bývalého hotelu Metuj na bytový dům (dále jen BD) Metuj pro bezbariérové
bydlení včetně vytvoření parkovacích míst ve dvoře, částečně s demolicí přilehlého objektu v zadní
části dvoru a dvou samostatně stojících objektů.
Bývalý hotel Metuj a dotčené pozemky k řešení se nachází na pozemcích st.p. 233/2, 234/1, 2099,
2100/2, p.p.č. 259 a částečně st.p. 235/1, p.p.č. 2034/18 vše v k.ú. Nové Město nad Metují.
PD bude zpracována v souladu se Studií BD Metuj, kterou zpracovala společnost ORGATEXNÁCHOD s.r.o., Wolkerova 1749, 54701 Náchod z let 2020-2021, a kterou schválilo Zastupitelstvo
města Nové Město nad Metují. Tato architektonická studie je ve vlastnictví zadavatele.
Zadavatel požaduje PD zpracovat s mírnou odchylkou od studie, a to zvýšit počet bytů 2+KK na úkor
1 + KK.
V současné době je objekt č. p. 471 bývalý hotel Metuj zapsán v KN jako „stavba občanského
vybavení“, rekonstrukcí BD dojde ke změně v KN na „bytový dům“.
Předmětem dané veřejné zakázky bude nadále:
 zpracování pasportu/zaměření objektu (vnitřní a vnější),
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zpracování odborného posouzení suterénu, kde dochází k částečnému zatékání do objektu
s návrhem řešení odstranění závady včetně finančních nákladů, poté bude řešení součástí
PD.

Požadavky zadavatele na zpracování PD a technické informace k požadované rekonstrukci bývalého
hotelu Metuj na BD:
 Bude minimálně zasaženo do nosných zdí objektu při návrzích úprav dispozic objektu.
 Přízemní část bude oddělená na nebytové prostory včetně parkování ze dvora.
 Bude řešen nový výtah s možností překonání podlaží invalidním vozíkem, kočárkem, kola.
Stávající výtah bude odstraněn.
 Bude řešena kompletní výměna rozvodů v objektu (elektřina, voda, změna vytápění na
teplovodní s dodávkou tepla s napojovacím bodem v ulici Klosova u č.p. 488).
 Budou řešeny rozvody vnitřní kanalizace, nové rozvody pro vysokorychlostní internet,
slaboproud, osvětlení, vzduchotechniku apod.
 Bude řešeno standardní zabezpečení objektu, režim parkování a odpadové hospodářství.
 Součástí PD bude i základní vybavení bytů – tj. kuchyňská linka, vestavěné skříně, zařizovací
předměty.
 Prověření, případně zajištění energetického auditu vč. návrhu skladby v návaznosti na
možnost získání dotace v oblasti energetických úspor.
 Prověření nutnosti únikového bočního schodiště (současné točité ocelové) a prosklené
fasády.
 Bude řešeno zateplení objektu - stávající plastová okna a střešní konstrukci prověřit a
případně zachovat. Nová architektonická podoba fasád bude projednána a odsouhlasena
městským architektem.
 Objekt nevykazuje viditelné statické poruchy.
 Úprava (odstranění objektů) dvorní části je navržena za účelem zvýšení maximálního počtu
parkovacích míst pro potřeby rekonstruovaného objektu.
 Další technické informace o objektu jsou uvedeny v Technické zprávě - Studie BD Metuj.
 Doporučující opatření pro snížení energetické náročnosti budovy jsou popsána v PENB
5/2018.
 Objekt se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace (MPR) Nové Město
nad Metují, při projektování je třeba jednat se Státní památkovou péčí.

Součástí zpracování PD dále bude:
- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území stavby v rozsahu nezbytném pro
zpracování projektové dokumentace.
- Vyznačení stavby do katastrální mapy.
- Zpracování vytyčovacího výkresu stavby v systému JTSK.
- Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.
- Zpracování podkladů pro jednání s vlastníky dotčených pozemků.
- Podání žádosti o stavební povolení (případně společné územní a stavební řízení).
- PD bude zpracována včetně výkazů výměr a rozpočtů a to v grafickém zpracování a zpracování
na digitálním nosiči dat.
- Součástí řešení a zpracování PD jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých
uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu
dílu třeba.
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PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, a to v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu
tak, aby podle této dokumentace mohlo být vydáno příslušné povolení
V průběhu zpracovávání PD zadavatel požaduje konání výrobních výborů v místě sídla zadavatele za
účasti zpracovatele projektové dokumentace. Výrobní výbory se budou konat 1x za měsíc, případně
dle domluvy se zadavatelem. Datum a čas konání výrobních výborů stanoví objednatel.
Před konečným odevzdáním PD bude odprezentována radním a zastupitelům města Nové Město nad
Metují.
Pokud budou ve stavebním povolení obsaženy podmínky, které bude nutno projekčně zapracovat,
budou tyto práce provedeny nejpozději do 2 týdnů od nabytí právní moci územního a stavebního
povolení.
Forma zpracování a předání PD:
Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci výhradně s
využitím výpočetní techniky v elektronické podobě, která bude objednateli odevzdána v jednom
vyhotovení na CD.
Výkresy ve formátech .dwg, .dgn a ve formátu .pdf, textová část ve formátu .doc, výkazy výměr a
rozpočty ve formátu .xls a dále i ve formátu .pdf.
Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění
stavby v 7 tištěných paré, autorizované paré č. 1-4.
Rozpočet bude doložen: v pare č. 1, 2
Výkazy výměr budou doloženy: v pare č. 1 - 7
Součástí nabídky bude i cena za výkon autorského dozoru projektanta v době realizace stavby
a to hodinovou zúčtovací sazbou. Tato cena nebude zahrnuta do hodnocené ceny za PD.
Součástí nabídky bude i nabídková cena za tisk dodatečných paré PD. Tato cena nebude
zahrnuta do hodnocené ceny za PD.

4. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Prohlídka místa plnění zakázky se bude konat dne 27.10.2021 od 14:00 hod. Sraz účastníků
proběhne od 13:45 hod. před hlavním vchodem do budovy bývalého hotelu Metuj, čp.471 v ul.
Klosova v Novém Městě nad Metují.

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zálohy zadavatel neposkytuje.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Faktura do výše 70 % nabídkové ceny bude vystavena po odevzdání projektové dokumentace pro
společné stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a
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služeb s výkazem výměr, rozpočtem. Faktura na zbývajících 30% nabídkové ceny bude vystavena po
nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem a po jeho předání
zadavateli.
Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu (faktury) zadavateli.

5.2. DODACÍ PODMÍNKY
Zahájení prací: ihned po výběru zhotovitele a podpisu smlouvy o dílo


Předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a provedení stavby
včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu
nejpozději do 31.05.2022



Inženýrská činnost ke SP včetně podání žádosti o SP

nejpozději do 10.07.2022

Místo odevzdání zakázky: sídlo zadavatele
Podmínkou pro splnění termínu plnění je odsouhlasení rozpracované projektové dokumentace
minimálně 10 dnů předem.

5.3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby v délce 60 měsíců.

5.4. SANKČNÍ PODMÍNKY
Smluvní pokuta za prodlení s dobou plnění předmětu veřejné zakázky je stanovena ve výši
1500,- Kč za každý započatý den prodlení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, zvlášť bez DPH a včetně DPH.
Nabídková cena bude rozčleněna na tyto položky:
 zpracování projektové dokumentace, včetně výkazu výměr a rozpočtu pro jednotlivé etapy
 projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu, podání žádosti o SP
Při stanovení nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude
nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky v jeho plném rozsahu.
Případné náklady za získání stanovisek veřejnoprávních orgánů, organizací a účastníků řízení
potřebných pro vydání společného územního a stavebního povolení budou začleněny do nabídkové
ceny. Náklady za územní řízení či stavební povolení nebudou součástí nabídkové ceny.
Pro hodnocení nabídkové ceny bude rozhodná celková cena za celý předmět plnění včetně platné
DPH.
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Součástí nabídky bude i cena za výkon autorského dozoru projektanta v době realizace stavby
a to hodinovou zúčtovací sazbou. Tato cena nebude zahrnuta do hodnocené ceny za PD.
Součástí nabídky bude i nabídková cena za tisk dodatečných paré PD. Tato cena nebude
zahrnuta do hodnocené ceny za PD.

7. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a zakázku kdykoliv zrušit do podpisu
smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky, ty zůstávají u zadavatele jako doklad
o průběhu a hodnocení soutěže.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
Vybraný dodavatel bude, dle ustanovení § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.“
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo na tuto zakázku.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace
deklarované uchazeči v nabídce.
Zadavatel si vyhrazuje, že Rozhodnutí o vyloučení uchazeče, Oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky oznámí zveřejněním na profilu zadavatele.

8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
1. Uchazeč předloží čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona (příloha č.2).
2. Uchazeč předloží oprávnění k podnikání, a to:
•

doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci,

•

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné evidence, má-li v ní
být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů.

3. Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání technických kvalifikačních předpokladů doložením
seznamu minimálně dvou (3) nejvýznamnějších projektových prací provedených dodavatelem za
posledních 5 let v min. hodnotě 300 tis. Kč včetně DPH. Pod pojmem „projektové práce“ se
rozumí vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP, nebo DUR a DSP, jejichž předmětem
byla rekonstrukce BD nebo rekonstrukce budovy pro veřejnost apod....).
4. Dále pak min. 2 osvědčení za zrealizovanou nejvýznamnější projektovou práci v posledních pěti
(5) letech dle výše požadovaného seznamu. Osvědčení bude potvrzené příslušným zadavatelem.
5. Uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle 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 a to v rozsahu doložení autorizace pro pozemní stavby.
5. Prokázání kvalifikačních předpokladů bude uchazečem předloženo v prosté kopii.
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9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny včetně platné DPH.

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení, v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů
a příloh, svázány do jednoho svazku.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsán statutárním
orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie
jejího zmocnění doloženo v nabídce.
Nabídka uchazeče bude obsahovat:

Krycí list nabídky (vzor součástí výzvy)

Kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor součástí
výzvy)

Cenovou nabídku a ostatní doklady či informace tvořící nabídku

Podepsaný návrh smlouvy o dílo

Doplněná smlouva o dílo v elektronické podobě v editovatelné podobě na CD
Další povinnost uchazeče:


vítězný uchazeč je povinen před podpisem smlouvy na základě výzvy zadavatele
předložit zadavateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
uchazeče v min. výši 5 mil. Kč, v kopii

11. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručena na adresu zadavatele:
Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují;
vojnarova@novemestonm.cz; pozdena@novemestonm.cz v písemné podobě (e-mailem nebo
poštou), a to nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Podal-li dodavatel žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, včetně přesného znění dotazu, případně související
dokumenty současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo
kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení
požadavku dodavatele.
Zadavatel je oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti.
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Pokud zájemci sdělí zástupci zadavatele zasílací e-mailovou adresu, budou jim dotazy včetně
odpovědí rozesílány na uvedenou e-mailovou adresu. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá
dodavatel.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny
stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci.

13.

ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ A INOVACE PŘI PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel je při postupu podle ZZVZ, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a
výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné,
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ. Svůj postup je
zadavatel povinen řádně odůvodnit.
Sociálně odpovědné zadávání
Zadavatel v souvislosti s touto povinností zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně
odpovědného zadávání veřejných zakázek, bude po dodavateli, se kterým bude uzavřena Smlouva o
dílo požadovat po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České
republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých
poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň
zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy na veřejnou zakázku a řádné a
včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem uchazeč předloží v nabídce čestné
prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři
nabídky, který tvoří přílohu č.2 této zadávací dokumentace.
Environmentálně odpovědné zadávání
Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen při plnění veřejné zakázky postupovat
tak, aby minimalizoval vznik odpadů, a v předmětu plnění byly navrhovány ekologicky šetrné
materiály.
Inovace
Zadavatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky nepožaduje v rámci plnění jejího předmětu
provést jakékoliv inovace.

14. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK, TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 8.11.2021 v 15.30 hodin, otevírání obálek s nabídkami
uchazečů proběhne v kanceláři č. 3.19 MěÚ Nové Město nad Metují ve 15:31 hodin téhož dne.
Otvírání obálek s nabídkami je neveřejné.

15. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI
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Uchazeči budou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dní ode dne otevírání obálek.

16. PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Podkladem pro vypracování nabídky je tato výzva a přílohy.

17. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Uchazeči mohou své nabídky předat zadavateli v řádně uzavřených obálkách na podatelnu
Městského úřadu Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, a to v pracovní době:
Po 730-1700, Út 700-1500, St 730-1700, Čt 700-1400, Pá 700-1400 hodin,
V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 15.30 hodin.
Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, dále budou obálky s nabídkami opatřeny
nápisem:„Soutěž – PD – rekonstrukce bývalého hotel Metuj na BD Metuj, Nové Město nad Metují
– Neotvírat!“. Nabídky mohou být také zaslány poštou na adresu zadavatele: Město Nové Město nad
Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují.

18. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY
Příloha č 1: Krycí list nabídky
Příloha č.2: Čestné prohlášení o základní způsobilosti, odpovědném zadávání
Příloha č.3: Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.4: Studie BD Metuj - umístěna na profilu zadavatele
Příloha č.5: Fotodokumentace hotelu Metuj - umístěna na profilu zadavatele
Příloha č. 6: Průkaz energetické náročnosti budovy - umístěn na profilu zadavatele
Příloha č. 7: Seznam podkladů a informací, které budou poskytnuty vítěznému uchazeči

V Novém Městě nad Metují dne 19.10.2021

…………………………………………………
Petr Hable
starosta města
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