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Technické služby Tábor s.r.o. 

vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, 
v souladu s ustanovením §§ 27 a 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek výběrové řízení na poskytnutí služeb:  

PPPRRROOOJJJEEEKKKTTTOOOVVVÁÁÁ   DDDOOOKKKUUUMMMEEENNNTTTAAACCCEEE   
PPPAAARRRKKKHHHAAAUUUSSS   TTTÁÁÁBBBOOORRR   –––   SSSVVVĚĚĚTTTLLLOOOGGGOOORRRSSSKKKÁÁÁ      

Jedná se o výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

ZADAVATEL 

Technické služby Tábor s.r.o. 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Michalem Polaneckým 
sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 3 
IČ: 62502565 
datová schránka ID: sjj6jp3 
telefon: 381 231 072 
fax: 381 234 647 
e-mail: info@tstabor.cz 

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy 

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. 
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství 
sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
IČ: 62508822 
kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Kristýna Soukupová, ředitelka sekce veřejných 
zakázek 
tel.: 387 330 460 
e-mail: soukupova@stav-poradna.cz 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je zhotovení projektových dokumentací ve  
stupních: aktualizace stávající studie stavby; aktualizace stávající dokumentace průzkumů; 
dokumentace pro společné řízení; společné řízení; dokumentace pro provedení stavby 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to v rozsahu podle 
platného stavebního zákona. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění inženýrské 
činnosti za účelem vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby a výkon 
autorského dozoru. 

Předpokládaná hodnota zakázky: do 2 000 000,-- Kč bez DPH. 

Odhadované náklady stavby: 53 000 000,-- Kč bez DPH. 

LHŮTA REALIZACE DÍLA 

Zadavatel požaduje provedení díla v následujících termínech plnění jednotlivých výkonových 
fází: 

Výkonová fáze Termín 

Aktualizace stávající studie stavby do 1 měsíce od převzetí písemné výzvy 
objednatele k zahájení poskytování služeb  

Aktualizace stávající dokumentace 
průzkumů 

do 2 měsíců od převzetí písemné výzvy 
objednatele k zahájení poskytování služeb 
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Dokumentace pro společné řízení do 4 měsíců ode dne schválení aktualizace 
studie stavby objednatelem 

Společné řízení do 6 měsíců ode dne od protokolárního předání 
dokumentace pro společné řízení objednateli 

Dokumentace pro provedení stavby 
včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 

do 3 měsíců ode dne od protokolárního předání 
dokumentace pro společné řízení objednateli 

Výkon autorského dozoru od uzavření SOD mezi objednatelem a 
dodavatelem stavby, po celou dobu realizace 
stavby do její kolaudace   

IDENTIFIKACE STAVBY  

p.č. 5913/214, Světlogorská ul. Tábor, Sídliště Nad Lužnicí 

NUTS: CZ0317552046, ZÚJ: 552046, okres: Tábor 

PROHLÍDKA BUDOUCÍHO MÍSTA STAVBY  

Prohlídka místa budoucího plnění nebude organizovaná – místo budoucího provádění 
stavebních prací je volně přístupné. 

PODÁNÍ NABÍDEK 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání 
nabídek (zahájení výběrového řízení), je stanovena zadavatelem na 17 kalendářních dnů a 
končí dne 18. 2. 2020 v 830 hodin předáním obálek s nabídkami. 

Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí 
přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně do sídla zadavatele, Technických služeb 
Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 3 (příjem nabídek bude zajištěn 
následovně: v pracovních dnech od 630 hodin do 1400 hodin, poslední den lhůty pro podání 
nabídek do 830 hodin, v kanceláři Technických služeb Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 
390 03 Tábor 3, sekretariát pí. Zdenka Průšová).   

Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení 
„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – PARKHAUS TÁBOR – SVĚTLOGORSKÁ“ a nápisem 
„NEOTVÍRAT!" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by 
nebyla podána. 

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

Otevírání obálek za účasti dodavatelů nebude organizováno. 

POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu: 
a) základní způsobilosti – předložením prohlášení osoby (osob) oprávněné (oprávněných) 

jednat jménem či za dodavatele o splnění základní způsobilosti [viz § 74 odst. 1 písm. a) až 
e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění] 

b) profesní způsobilosti – předložením následujících dokladů: 

» výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis 
zápis do takové evidence vyžaduje (výpis nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení 
výběrového řízení);  

» živnostenský list nebo živnostenský rejstřík s předmětem podnikání pro „Projektovou 
činnost ve výstavbě“;   

» osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
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činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů (příp. osvědčení o registraci 
v příslušném oboru v případě osob usazených nebo hostujících) v oborech: 

 dopravní stavby 
 pozemní stavby 
 mosty a inženýrské konstrukce nebo statika a dynamika staveb 
 technologická zařízení staveb 
 geotechnika 
 požární bezpečnost staveb 

» osvědčení odborné způsobilosti pro inženýrskou geologii, tj. doklad o odborné 
způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce definované 
§ 2 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích (dle Vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a 
vyhodnocovat geologické práce). 

c) technické kvalifikace – předložením následujících dokladů: 

» seznam min. 3 významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 
výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele, jejichž předmětem plnění bylo zpracování dokumentace ve stupni min. 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu občanské* 
nebo bytové výstavby pro rekonstrukci nebo novostavbu objektu(ů)/staveb 
s investičními náklady každé stavby ve výši min. 40 mil. Kč bez DPH. 

Doba poskytnutí významných služeb se považuje za splněnou, pokud byla služba 
v průběhu této doby dokončena. 

Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikačního kritéria je zejména smlouva 
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. 

* Za občanské stavby jsou považovány stavby pro výchovu a školství; vysoké školy a 
stavby pro vědu a výzkum; stavby pro zdravotnictví; stavby sociální péče; 
administrativní budovy; stavby pro distribuci a obchod; stavby veřejného stravování; 
stavby veřejného ubytování; stavby pro kulturu; stavby pro tělovýchovu a sport; stavby 
pro automobilovou dopravu, tj. opravny, servisy, čerpací stanice. 

» kvalifikace a zkušenosti členů projektového týmu, kteří se budou přímo podílet 
na plnění zakázky v následujícím rozsahu: 
 vedoucí projektového týmu 

- vysokoškolské vzdělání – doložit vysokoškolský diplom 
- min. 5 let praxe v projektování obdobných zakázek, které obsahovaly alespoň 

následující činnosti: projektování občanských* staveb a dopravních staveb 
- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru dopravní stavby nebo pozemní stavby 

– doložit osvědčení o autorizaci v tomto oboru 
- zkušenosti s plněním alespoň tří jmenovitě uvedených zakázek na projektové 

občanské* a bytové výstavby ve stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
změně vlivu užívání stavby na území nebo dokumentace pro vydání stavebního 
povolení nebo dokumentace pro vydání společného povolení nebo dokumentace 
pro provádění stavby ve funkci vedoucího projektového týmu, přičemž se musí 
jednat o dokončené zakázky  

 specialista na dopravní stavby 
- vysokoškolské vzdělání – doložit vysokoškolský diplom 
- nejméně 5 let praxe v projektování obdobných zakázek, které obsahovaly 

alespoň následující činnosti: projektování dopravních staveb 
- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru dopravní stavby – doložit osvědčení o 

autorizaci v tomto oboru 
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 specialista na pozemní stavby 
- vysokoškolské vzdělání – doložit vysokoškolský diplom 
- nejméně 5 let praxe v projektování obdobných zakázek, které obsahovaly 

alespoň následující činnosti: projektování pozemních staveb 
- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru pozemní stavby – doložit osvědčení o 

autorizaci v tomto oboru 
 specialista na mostní a inženýrské konstrukce, nebo statika a dynamika 

staveb 
- vysokoškolské vzdělání – doložit vysokoškolský diplom 
- nejméně 5 let praxe v projektování obdobných zakázek, které obsahovaly 

alespoň následující činnosti: projektování mostních nebo inženýrských 
konstrukcí, nebo statiky a dynamiky staveb 

- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, nebo 
statika a dynamika staveb – doložit osvědčení o autorizaci v tomto oboru 

 specialista na technologická zařízení 
- vysokoškolské vzdělání – doložit vysokoškolský diplom 
- nejméně 5 let praxe v projektování obdobných zakázek, které obsahovaly 

alespoň následující činnosti: projektování technologických zařízení 
- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru technologická zařízení staveb – 

doložit osvědčení o autorizaci v tomto oboru 
 specialista na silnoproudou technologii 

- vysokoškolské vzdělání – doložit vysokoškolský diplom 
- nejméně 5 let praxe v projektování obdobných zakázek, které obsahovaly 

alespoň následující činnosti: projektování silnoproudých technologií 
- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru technologická zařízení staveb – 

doložit osvědčení o autorizaci v tomto oboru 
 specialista na geotechniku 

- vysokoškolské vzdělání – doložit vysokoškolský diplom 
- nejméně 5 let praxe v projektování obdobných zakázek, které obsahovaly 

alespoň následující činnosti: projektování geotechnických činností (např. 
zakládání staveb, podzemní stavby, zemní a horninové konstrukce ve složitých 
případech a stavby pro ukládání odpadů) 

- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru geotechnika – doložit osvědčení o 
autorizaci v tomto oboru 

 specialista na požární bezpečnost staveb 
- středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání – doložit maturitní vysvědčení nebo 

vysokoškolský diplom 
- nejméně 5 let praxe v projektování obdobných zakázek, které obsahovaly 

alespoň následující činnosti: projektování požární bezpečnosti staveb 
- autorizovaný technik nebo inženýr v oboru požární bezpečnost staveb – doložit 

osvědčení o autorizaci v tomto oboru 

* Za občanské stavby jsou považovány stavby pro výchovu a školství; vysoké školy a 
stavby pro vědu a výzkum; stavby pro zdravotnictví; stavby sociální péče; administrativní 
budovy; stavby pro distribuci a obchod; stavby veřejného stravování; stavby veřejného 
ubytování; stavby pro kulturu; stavby pro tělovýchovu a sport; stavby pro automobilovou 
dopravu, tj. opravny, servisy, čerpací stanice. 

Poznámka:  

Účastník výběrového řízení se podpisem návrhu smlouvy o dílo, resp. smlouvy o dílo 
zaváže k tomu, že osoby s požadovanou kvalifikací, jejichž kvalifikace byla předmětem 
posouzení nabídky, budou osobami odpovědnými za vedení příslušných projekčních 
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prací. Pokud dojde ke změně osoby s požadovanou kvalifikací, jejíž kvalifikace byla 
předmětem posouzení nabídky, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně 
kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím 
provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu kvalifikace, která byla předmětem 
posouzení nabídky, tak jak je uvedeno v čl. 11.3 Zadávací dokumentace.  

Bližší informace o způsobu prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez daně z přidané hodnoty. 
Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty. 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace bude dodavatelům bezplatně poskytnuta na základě písemné 
žádosti. Písemná žádost o poskytnutí zadávací dokumentace bude zaslaná na e-mailovou 
adresu: soukupova@stav-poradna.cz. Zadávací dokumentace bude následně zaslaná e-
mailem na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou v příslušné žádosti o poskytnutí 
zadávací dokumentace. 

DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v listinné podobě; 
 další podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci. 

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ   

Variantní řešení zadavatel nepřipouští. 

PRÁVA ZADAVATELE  
Zadavatel si vyhrazuje tato práva: 
 zrušit výběrového řízení bez udání. 

S pozdravem 

Jaroslav Vítovec 
jednatel společnosti 
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