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Výzva m ěsta Bakov nad Jizerou k podání nabídky na realizaci  veřejné zakázky 
malého rozsahu v nabídkovém řízení dle § 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném zn ění k podání nabídky na zhotovení projektové 
dokumentace v rámci projektu „Rekonstrukce a rozší ření kapacity  ZŠ v Bakov ě 

nad Jizerou - PD“  (dále „Výzva“) 
 

1. Identifika ční údaje zadavatele 
 
Město Bakov nad Jizerou 
Mírové náměstí 208 
294 01  Bakov nad Jizerou 
IČO: 002 37 418 
Zastoupené starostkou Mgr. Janou Štěpánovou, 
Tel.: +420 326 781 116 
Fax.: +420 326 781 207 
e-mail: stepanova@bakovnj.cz  
 

2. Přesné vymezení p ředmětu zakázky  

Předmětem zakázky je:  vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na akci 
„Rekonstrukce a rozšíření kapacity výuky ZŠ v Bakově nad Jizerou”. Rozsah projektové dokumentace je 
dán vyhláškou č.499/2006 Sb. Tato zakázka musí zahrnovat veškeré práce na zhotovení projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré činnosti a profese pro plnou funkčnost a 
realizaci díla. Text smlouvy o dílo je přílohou č. 3 této výzvy.  

Projektová dokumentace bude odevzdána v písemné podobě v 6 výtiscích a 1 x v elektronické podobě ve 
formátu .DWG, architektonická studie ve 2 výtiscích a 1 x v elektronické podobě ve formátu .DWG. 

Záměrem projektu je vybudovat další min. dvě učebny v půdních prostorách školy v levém křídle budovy 
včetně jejich vybavení, zrekonstruovat část stávajících učeben včetně vybavení, prodloužit tělocvičnu 
s prostorem na ukládání sportovního nářadí, zrekonstruovat spojovací krček mezi jídelnou a starou 
budovou včetně stávajících šaten v novém moderním stylu, vybudovat bezbariérové přístupy po 
prostorách školy s přístavbou venkovního výtahu, rekonstrukce stávající střešní krytiny, výměna oken na 
staré budově a úprava vnitřní dvorany školy.   

 
Vestavba u čeben do p ůdních prostor 
e stávajícím podkroví bude navrženo:  

- dvě multimediální učebny, včetně vybavení jedna pro první stupeň a druhá pro druhý stupeň. 
Dispozičně budou napojeny na nově vybudované dvouramenné schodiště, které bude 
pokračováním stávajícího hlavního schodiště v levém křídle budovy (viz. Příloha 1). Součástí 
vestavby bude úprava stávající podlahy podkroví, kde dojde k jejímu zvýšení z důvodů překlenutí 
stávajících vazných trámů. Do každé učebny budou zavedeny veškeré sítě (voda, elektro, plyn, 
kanalizace, IT). Prosvětlení místností bude formou střešních ateliérových oken s exteriérovým 
stíněním nebo světlovody.  

- sociální zařízení pro žáky 
- příprava půdních prostor po stavební stránce pro další rozšíření  

 
Tělocvi čna 
Tělocvična je vybudovaná v rohu levého křídla budovy o rozměrech cca 7,20x11,0m. Tělocvična je 
omezena nosnými stěnami, šířkou i výškou.  Součástí rekonstrukce bude vybourání vnitřní čelní stěny a 
prodloužení tělocvičny o sousední místnost včetně rekonstrukce obložení a podlahy,  

- prodloužení o vedlejší místnost včetně rekonstrukce obložení stěn a podlahy 
- najít prostor pro ukládání sportovního nářadí 
- najít náhradní prostory pro shromažďování žáků z družiny (pro 30 žáků) 



  

 
strana 2/5 

Šatny 
Stávající přístavba objektu šaten z období kolem roku 1980 je zděná jednopodlažní budova zastřešena 
plochou střechou a střešním světlíkem – spojovací krček. Spojovací krček je využíván jako hlavní vstup do 
školy pro žáky prvního a druhého stupně přímo do šaten. Tento proces bude zachován. 
Stávající světlík bude zachován, pouze budou vyměněny jednoduchá skla za tepelně izolační vč. 
podkladní hliníkové konstrukce. Stávající dřevěné krycí obklady atiky budou odstraněny a nahrazeny 
novými. Budova bude kompletně zateplena dle součinitele izolačních standardů a to včetně přilehlé 
kotelny. Výplně otvorů v exteriéru budou vyměněny za nové izolační. Pro prosvětlení stávajících šaten 
budou instalovány světlovody.  
V Interiéru šaten dojde k úpravě dlažby a povrchů. Jednotlivé drátěné kóje budou odstraněny a nahrazeny 
skříňkovým systémem. Požadavek na samostatnou šatnu pro dívky společnou na druhém stupni a jedna 
samostatná šatna pro chlapce. Při nedostatku půdorysné plochy je možnost využití prostor suterénu a 
stávající keramické dílny vedle jídelny.(viz Příloha č.1)   
 Současně je nutné najít nové prostory pro keramickou dílnu (suterén, půdní prostory) 
 
 
Výtah + bezbariérový p řístup 
Stará budova školy včetně nové přístavby neřeší bezbariérový přístup žáků po škole. V levém křídle 
budovy vedle schodiště bude vybudován  výtah, tak jak je patrno ze studie (Příloha č.1). Výtah bude 
v oblasti oken umístěných nad sebou přes všechny podlaží a jeho vyústění až nad střechu do oblasti 
podkrovních učeben. Přístup do výtahu bude ze všech jednotlivých pater a také z venkovních prostor 
dvorany. Výtah navržen jako evakuační a bude obezděný. Dále je nutné dořešit bezbariérový pohyb po 
celé budově školy 

- evakuační výtah se zabezpečením a venkovním vstupem s obezděním.  
- kompletní bezbariérový přístup do šaten nové budovy a jídelny 

 
 
Rekonstrukce stávající st řechy 
Stávající střecha je sedlová s plechovou krytinou. Tato krytina bude nahrazena novou falcovanou krytinou 
ze ZnTI plechu včetně částečné výměny bednění a přidružených klempířských prvků. Stávající krov je 
v zachovalém stavu a nebude nutná výraznější sanace (max 5%). Bude nutný ochranný nástřik před 
dřevokazným hmyzem a houbami. V oblasti přístavby výtahové šachty se zasahuje do střešní konstrukce, 
kde bude provedena požadovaná úprava dřevěného krovu. 
 
 
Úprava vnit řní dvorany 
Stávající asfaltové povrchy, zámková dlažba a žulová dlažba zůstane zachována. Pouze dojde k opravě 
poškozených míst, úpravě zeleně a odvodnění plochy. Stávající přístřešek na kola bude demontován. 
Dojde k osazení dvou basketbalových košů včetně konstrukce. Bude postaven nový multifunkční 
přístřešek, který kromě jízdních kol bude umožňovat i uskladnění drobné mechanizace, nářadí a nádob na 
tříděný odpad. Vnitřní dvorana bude doplněna o nový mobiliář (lavičky se stoly, samostatné lavičky, 
odp.koše). Stávající travnaté plochy budou upraveny a znovu osety. Součástí úprav bude vybudování dvou 
nových vjezdových bran na elektrický pohon. 
 
 
Další všeobecné informace: 

- Připravit půdní prostory pro možnost následného vybudování dalších učeben nebo kluboven 
- Najít nové prostory pro shromažďování cca 30 žáků ze školní družiny včetně vybavení (podkroví, 

suterén, původně místnost vedle tělocvičny) 
- Najít nové prostory pro keramickou dílnu (suterén, půdní prostory)  
- Využití prostor v suterénu (keramická dílna, školní dílna, šatna, apod.) 
- Nová podlahová krytina na chodbách hlavní budovy a pavilonové budovy v patře 
- Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách a na chodbách 

 
Součástí dodávky bude i podrobný položkový rozpočet a slepý rozpočet pro výběr zhotovitele stavby 

Zadavatel získá neomezenou licenci k majetkovým autorským právům, a tedy i souhlas k zásahům do díla 
zhotovitele. 
 
2.1 Projektové fáze budou rozd ěleny následovn ě: 
 

1. projektová fáze – do 10 dnů od podepsání smlouvy, 
V této fázi bude upřesněn harmonogram, předány zhotoviteli veškeré dostupné podklady a 
dodatečně požadované informace a vzájemně upřesněna součinnost smluvních stran. 
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     2. projektová fáze – do 21 dnů od podepsání smlouvy, 

V této fázi projektu zhotovitel předloží ke schválení dva návrhy architektonické studie s 3D 
vizualizacemi. 
 

3. projektová fáze – do 15 dnů od schválení architektonické studie, 
            Zhotovitel v této fázi předloží dokumentaci ke schválení pro územní rozhodnutí. 
     

4. projektová fáze – do 15 dnů od předání projektové dokumentace k územnímu řízení 
 Zhotovitel předloží kompletní projektovou dokumentaci dle rozsahu předmětu díla.  

 
Součástí bodů b) a c) jsou min. dvě osobní schůzky (2x á 5hod) v Bakově nad Jizerou za účelem 
konzultace. 
 
 
3. Závazné pokyny pro zpracování nabídky 
Uchazeč podá nabídku písemně v originále. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Listy budou zabezpečeny proti manipulaci a nabídka bude tvořit pevně spojený svazek uspořádaný podle 
pokynů zadavatele. Kompletní nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude datována, 
potvrzena statutárním zástupcem uchazeče a otiskem razítka.  
 
Nabídka bude zpracována dle následujících pokynů a sestavena v následujícím pořadí: 
 
3.1. Obsah nabídky – včetně čísel stránek jednotlivých částí 
 
3.2. Úvodní list nabídky  

- identifikační a kontaktní údaje zadavatele zakázky 
- identifikační a kontaktní údaje uchazeče o zakázku – název firmy a adresa sídla, IČ, kontakt, 

kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání 
- název zakázky 

 
3.3. Kvalifika ční p ředpoklady 

- Osvědčení (kopie) o autorizaci dle zák. č. 360/92 Sb., v platném znění osoby odpovědné za 
odborné provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

- Doklady (jejich kopie) prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním 
rozsahu předmětu této VZ. Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu 
nejvýznamnějších projektů provedených dodavatelem za posledních 5 let s uvedením jejich ceny, 
místa plnění a názvu objednatele. Tento seznam musí obsahovat alespoň dvě referenční zakázky 
obdobného charakteru jako zakázka zadávaná v tomto řízení, finančně srovnatelné 
s připravovaným projektem a realizované za podpory fondů EU nebo obdobných dotačních 
programů či grantů. Tento doklad bude předložen formou informace. 

 
 

3.4. Nabídková cena  
Nabídková cena musí být uvedena bez DPH a s DPH. Cena uvedená v nabídce bude považována za 
celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena 
stanovena jako nejvýše přípustná. Cena musí obsahovat veškeré náklady spojené se zpracováním 
zakázky a to zejména: náklady spojené s polohopisným a výškovým zaměřením budovy a lokality, 
náklady na organizování a účast. Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky je 300.000,- Kč bez 
DPH. Cena bude rozdělena na  projektové fáze č. 2, 3, a 4.  

 
3.5. Předpokládané termíny pln ění 

Závazné termíny zpracování všech činností, které vychází z bodu 2.1, jsou uvedeny následovně,: 
- 1. projektová fáze  –10 dnů od podpisu smlouvy, 
- 2. projektová fáze – předání návrhů architektonické studie k odsouhlasení – do 21 kalendářních 

dnů od podpisu smlouvy, 
- 3. projektová fáze – předání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí k odsouhlasení – do 

15 kalendářních dnů od schválení návrhu architektonické studie 
- projektová fáze – předložení kompletní projektové dokumentace – do 15 kalendářních dnů od 

předání projektové dokumentace k územnímu řízení. 
Realizace těchto termínů nesmí být překročena. Termínem dokončení je splnění a řádné protokolární 
předání předmětu plnění. 
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3.6. Platební podmínky 

Fakturace za provedené práce bude provedena po protokolární předání úplné dokumentace dle 
předmětu díla ve stupni DPS investorovi. 
Fakturovaná částka bude snížena o částku smluvní pokuty dle článku 5 této výzvy. 
Splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit 
fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti nebo nebude její 
obsah v souladu s plněním předmětu této smlouvy. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a 
nová 45-ti denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.  

 
 
3.7. Prohlášení uchaze če 

Uchazeč předloží podepsané prohlášení dle přílohy č. 2 této výzvy.  
 

4. Způsob a kritéria hodnocení nabídky 
 
4.1. Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden zadavatelem jmenovanou hodnotící komisí. Komise bude 

minimálně 5-ti členná. 
 

4.2. Hodnotící komise nejprve posoudí splnění požadavků zadavatele na úplnost zpracování nabídky dle 
bodu 3. této výzvy. V případě dílčích nedostatků ve zpracování nabídky může komise rozhodnout o 
přikročení k hodnocení nabídky či požádat dotyčného uchazeče o dodatečné odstranění nedostatků, 
pokud k tomu shledá pádné důvody. 

 
4.3. Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud: 

- jeho nabídka nesplní požadavky zadavatele na zpracování nabídky 
- nesplní kvalifikační předpoklady 
- jeho nabídka nebude úplná. 

 
4.4. Výběr nejvhodnější nabídky provede hodnotící komise na základě schválených kritérií výběru jím 

stanovených vah, a to: 
 a) Výše nabídkové ceny ……………………….………………….. váha kritéria 100% 
 
4.5. Při posuzování případné mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupovat hodnotící komise podle § 

77 zákona o veř. zakázkách. 
 

5. Záruční podmínky smluvního vztahu 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této výzvy je zhotovený podle podmínek výzvy a podmínek 
stanovených právními předpisy a ustanoveními státních norem platných v době zhotovení díla. Záruční 
doba se stanovuje minimálně na 3 roky. 
Záruční doba začíná dnem předání řádně provedeného a úplného díla objednateli. Doba záruky se 
prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad vzniklých v záruční době ihned po uplatnění reklamace a 
vady díla odstranit nejpozději do 5-ti dnů od uplatnění reklamace. 
 

6. Smluvní  pokuty smluvního vztahu 

Pokud zhotovitel odevzdá dílo po termínu plnění dle čl.3.5, má právo uplatnit objednatel smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  
Při nedodržení termínu plateb má právo uplatnit zhotovil smluvní pokutu ve výši 500,- za každý i započatý 
den prodlení.  
Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v záruční době v termínu stanoveným článkem 5 této 
výzvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad. 
 

 

7. Místo pro podávání nabídek 

Nabídka bude doručena poštou či osobně v zalepené obálce na adresu uvedenou v záhlaví této výzvy a 
nápisem „„Rekonstrukce a rozší ření kapacity ZŠ v Bakov ě nad Jizerou - PD  - Neotvírat“. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A ZPRACOVATELE 

DOKUMENTACE 

  Název stavby :   Rekonstrukce základní školy 

Místo stavby : Bakov nad Jizerou 

Kraj:  Středočeský 

Charakter stavby : Rekonstrukce  

 

Investor: Město Bakov nad Jizerou 

Kontaktní osoby:  

Způsob provádění stavby: dodavatelsky 

      

Vedoucí projektant:  Milan Sobotka   

Stavební a arch. řešení: David Pospíšil 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Datum zpracování: srpen 2012 
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2. PŘEHLED POUŢITÝCH PODKLADŮ 

 
 Stavební program investora – specifikace zadání 

 Výkresová dokumentace dodaná investorem 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

 ČSN 73 6056, Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, Srpen 1987 

 ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací, Leden 2006 

 Nahlížení do katastru ČUZK: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

3. ÚVOD 

 
Už od roku 1894 usilovala místní školní rada pod předsednictvím Augustina Fibigera o 

vybudování nové školy. Dne 10. května 1905 školní rada rozhodla, že stavbu nové školy svěří 

zdejšímu staviteli Václavu Kynzlovi, který obratem předložil plány a rozpočet na necelých 100 

000 K. 28. června 1905, byl vysvěcen základní kámen. Tato událost byla spojena s malou 

slavností. Stavba rychle pokračovala a v srpnu 1906 byla již dokončena. V nově postavené 

novorenesanční škole byla umístěna obecná škola chlapecká, dívčí obecná škola zůstala na 

náměstí. Pravidelné vyučování v ní začalo 3. října 1906. Kvůli problémům se školními prostorami 

se v lednu 1907 bakovská školní rada rozhodla přistavět ke stávající obecné škole chlapecké 

nové křídlo budovy – školu měšt’anskou. Stavitel základní budovy, Václav Kynzl, odevzdal v 

listopadu 1907 celou přístavbu k jejímu užívání. Měšt’anka působila pod jménem obecná škola 

chlapecká do roku 1948, poté byla přejmenována na střední školu chlapeckou a po školské 

reformě v roce 1953 na vyšší třídy osmiletky. V roce 1952 se konala rekonstrukce omítky, 

původní omítka byla nahrazena tehdy módním a praktickým břízolitem. V letech 1959 – 1960 

probíhala výstavba jedenáctitřídní pavilonové školy, od pololetí 1961 se v ní učilo. Zásluhu na 

výstavbě pavilonu má tehdejší ředitel osmileté školy Josef Černý. Na počátku školního roku 

2000/01 byl v prostoru školní zahrady otevřen pavilon, v němž je umístěna moderní vývařovna 

se školní jídelnou. Tento rok se žáci základní školy dočkali úplně nového hřiště za budovou 2. 

stupně. Jeho slavnostní otevření se konalo 3. května tohoto roku. 

 

Navrhovaná rekonstrukce je dalším krokem ke zkvalitnění výuky a přizpůsobení 

školních prostor novým metodám výuky. 

 

 

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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4. SEZNAM STAVEBNÍCH CELKŮ 

 
I. ÚPRAVA VNITŘNÍ DVORANY ŠKOLY 

II. REKONSTRUKCE ŠATEN 

III. VÝMĚNA OKEN HLAVNÍ BUDOVY 

IV. OPRAVA STŘECHY HLAVNÍ BUDOVY 

V. ÚPRAVA PODKROVÍ 

VI. BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ ŠKOLY 
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5. STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH CELKŮ 

5.1 I. - ÚPRAVA VNITŘNÍ DVORANY ŠKOLY 

 

Stávající stav 

V současné době je vnitřní dvorana školy tvořena nesourodou směsicí různých povrchů. Původní 

žulová dlažba byla na některých místech postupně překryta asfaltem, nebo poškozena v rámci 

jednotlivých stavbních úprav na inž.sítích. V nedávné době byla část plochy nově vydlážděna 

zámkovou dlažbou. Součástí zpevněných ploch je stávající přístřešek na kola ve značně 

zchátralém stavu.  

 

Navrhované úpravy  

Stávající asfaltové povrchy a poškozená místa budou vybourány a nahrazeny novou žulovou 

dlažbou v pojízdné úpravě včetně stavebních úprav v odvodnění. Stávající zámková dlažba bude 

zachována a dojde k osazení dvou basketbalových košů včetně konstrukce. Stávající přístřešek 

na kola bude demontován a bude postaven nový multifunkční přístřešek, který kromě jízdních 

kol bude umožňovat i uskladnění drobné mechanizace, nářadí a nádob na tříděný odpad. Vnitřní 

dvorana bude doplněna o nový mobiliář (lavičky, odp.koše). Stávající travnaté plochy budou 

znovu osety. Součástí úprav bude vybudování dvou nových vjezdových bran.  

 

Plochy a charakteristiky: 

 

Plocha nové ţulové dlaţby velikost kostek 10x10cm -  300m2 

2 ks vjezdových bran šíře 6 a 4,5m 

2 ks basketb.koše vč. zaloţení 

Multifunkční přístřešek na kola a drobnou mechanizaci - 110m2 

(ocelový přístřešek s dřevěnou výplní a falcovanou krytinou) 

Mobiliář – 4 ks laviček, 2 ks odp.koše vč.základů 

3 ks venkovních lamp VO včetně napojení 

 

5.2 II. – REKONSTRUKCE ŠATEN 

 
Stávající stav 

Stávající přístavba objektu šaten z období kolem roku 1960 je zděná jednopodlažní budova 

zastřešena plochou střechou a střešním světlíkem. Budova je využívaná jako hlavní vstup pro 

žáky, šatny a spojovací krček mezi starou a novou budovou.  Šatny jsou řešeny jako jednotlivé 

kóje, přičemž každá třída má jednu kóji s nástěnnými věšáky a lavičkou.  
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Navrhované úpravy 

Stávající zastřešení objektu bude odstraněno až na nosnou konstrukci a bude položena nová 

krytina včetně zateplení dle současných standardů. Stávající světlík bude zachován, pouze 

budou vyměněny jednoduchá skla za tepelně izolační vč. podkladní hliníkové konstrukce. 

Stávající dřevěné krycí obklady atiky budou odstraněny. Budova bude kompletně zateplena dle 

souč.izolačních standardů a to včetně přilehlé kotelny. Výplně otvorů v exteriéru budou 

vyměněny za nové izolační.  

Interiér šaten dojde stavebních úprav především v nové dlažbě a povrchových úprav. Jednotlivé 

kóje zůstanou vzhledem k omezenému prostoru zachovány. Stávající dělení kójí je řešeno 

formou ocelové konstrukce s výplní drátoskla. U stávající konstrukce bude odstraněn nátěr a  

případné poškozené místa opraveny. Výplně z drátoskla budou nahrazeny bezpečnostním sklem 

s potiskem. Stávající systém věšáků a lavičky budou zachovány, dojde pouze k jejich výměně za 

nové.  V prostoru stávající vstupní haly pro 2 stupeň vzniknou 2 nové šatny. Pro prosvětlení 

stávajících šaten budou instalovány světlovody.  

 

Plochy a charakteristiky: 

 

Nová střecha ZnTi plech vč.zateplení a výměna kl.prvků - 780m2 

(odstranění stávající krytiny vč.podkladních prken, pokládka parotěsného asf.pásu, pokládka 

tep.izolace, OSB desky, smyčk.rohož, střešní krytina.) 

Úprava světlíku – 40m2 (výměna skel, nová nosná kostra z al profilů) 

Zateplení budovy vč.fasádního obkladu  - 210m2 (kontakt.tep.izolace, stěrková omítka)  

Výměna stávajcích oken za nové plastové tepelně-izolační -  86 m2 

Oprava ocelové konstrukce a výměna zasklení dělících prvků šaten – 300m2 

Nová ocelová konstrukce a zasklení dělících prvků šaten – 15m2 

Nová dlaţba vč.vybourání stávající – 460m2 

Nové věšáky a lavičky – 22 ks (á 6m) 

Dodávka a instalace nových světlovodů – 6 ks pr.300mm dl.1m 

Nové osvětlení chodby a šaten – 60 ks 

Rekonstrukce stávající umývárny (výměna zař.předm. nové obklady) – 4 umyvadla, 

12m2 obkladů 

5.3 III. - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN 

 

Stávající dřevěná okna byla v některých částech budovy nedávno vyměněna za nová plastová, 

nicméně valná většina oken je původních dřevěných. Původní okna v některých místech 

dosluhují a je žádoucí jejich výměna.  

Celková plocha nových oken včetně vybourání a osazení – 315m2 
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5.4 IV. – OPRAVA STŘECHY HLAVNÍ BUDOVY 

 

Stávající střecha je sedlová s plechovou krytinou. Tato krytina bude nahrazena novou 

falcovanou krytinou  ze ZnTI plechu včetně částečné výměny bednění a přidružených 

klempířských prvků. Stávající krov je v zachovalém stavu a nebude nutná výraznější sanace 

(max 5%), bude nutný ochranný nástřik před dřevokazným hmyzem a houbami.  

 

Plochy a charakteristiky: 

 

Nová střecha ZnTi plech vč. výměny kl.prvků - 1400m2 

(odstranění stávající krytiny, pokládka smyčkové rohože, střešní krytina.) 

Sanace stávajícího krovu 5% - 70m2 

Fungicidní ochranný postřik krovu – 1600m2 

5.5 V. – ÚPRAVA PODKROVÍ 

 
Stávající podkrovní prostory jsou v současné době nevyužívané a nabízí se jejich využití pro 

následující možnosti. 

 

Var.1 – Vestavba dvou učeben  

Ve stávajícím podkroví budou navrženy dva ateliéry (výtvarný a hudební). Dispozičně budou 

napojeny na nově vybudované dvouramenné schodiště, které bude pokračováním stávajícího 

hlavního schodiště. Nové schodiště bude ocelové s nabetonovanými stupni vetknuté do 

stávajících stěn. Součástí vestavby bude úprava stávající podlahy podkroví, kde dojde k jejímu 

zvýšení z důvodů překlenutí stávajících vazných trámů. Nová podlaha bude s nosnou dřevěnou 

rámovou podkladní konstrukcí a krytinou PVC. Dutina mezi stávající a novou podlahou bude 

vysypána izolační vrstvou. Dělící konstrukce nových učeben budou zhotoveny systémem lehkých 

montovaných konstrukcí (SDK) se zvýšenou akustickou ochranou (min.tl.220mm). Do každé 

učebny bude zavedena voda a kanalizace instalován dřez ve výtvarném ateliéru a umyvadlo 

v druhé učebně. Prosvětlení místností bude formou střešních ateliérových oken s exteriérovým 

stíněním.dispoziční návrh je patrný ze schématu. 

 

Plochy a charakteristiky: 

 

Nové schodiště 2x17 schodů - plocha 23m2  

(ocelové nosníky s nabetonovanými stupni (150x300mm) podhled zakryt SDK konstrukcí, cena 

včetně vybourání stávajícího stropu 

Nová podlaha – 183m2 
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(vybourání stávajících půdovek, položení kanalizace a vody, osazení dřevěných nosníků v kroku 

600mm, nasypání idol.hmoty v tl.100mm, osazení OSB desek, nalepení PVC krytiny) 

Zateplení podkroví v tl.220mm – 250m2 

(osazení difuzní kont.fólie, tepelná izolace 220mm, parotěsná fólie, SDK konstrukce,) 

Osazení střešního prosklení 4ks – á 4m2 

Osazení 4 ks světlovodů 

Dělící konstrukce izolované SKD příčky tl.220mm s izolačním jádrem tl.160mm – 

200m2 

Osazení dřezu a umyvadla vč.obkladu  

Elektroinstalace vč.osvětlení 

 

Var.2 – Vestavba podkrovního bytu školníka 

Stávající byt školníka bude přesunut do nových prostor v podkroví a stávající byt by byl využit 

jako učebny. Podkrovní byt bude přístupný ze stávajícího schodiště, které bude doplněno o 4 

schody pro překonání výškového rozdílu nové podlahy. Nová podlaha bude jako v předešlé 

variantě posazena nad úroveň vazných trámů. Dispoziční návrh je patrný ze schématu.  

 

Plochy a charakteristiky: 

Oprava stávajícícho schodiště a doplnění o 4 ks schodů (obklad stáv.schosiště dř.stupni) 

Nová podlaha – 125m2 

(vybourání stávajících půdovek, položení kanalizace a vody, osazení dřevěných nosníků v kroku 

600mm, nasypání idol.hmoty v tl.100mm, osazení OSB desek, krytina dle druhu místnosti) 

Zateplení podkroví v tl.220mm – 170m2 

(osazení difuzní kont.fólie, tepelná izolace 220mm, parotěsná fólie, SDK konstrukce,) 

Osazení střešního prosklení 2ks – á 4m2 

Osazení 3 ks světlovodů a 3 ks střešních oken 

Dělící konstrukce izolované SKD příčky tl.220mm s izolačním jádrem tl.160mm – 

150m2 

Zhotovení koupelny včetně přípojek 

Kuchyňská linka vč.spotřebičů a napojení  

Elektroinstalace vč.osvětlení 

 

Var.3 – Vestavba učeben v návaznosti na bezbariérový výtah. 

Tato varianta vestaveb je podmíněná vybudováním bezbariérového osobního výtahu a 

obslužného schodiště. Pro vestavbu učeben by bylo použito levé křídlo budovy. Komunikačně by 

učebny byly napojeny na nově vybudovaný výtah a nové schody v místě stávajících schodů. 

Podkrovní učebny by byly stejně, jako ve variantě 1 určeny pro výtvarný a hudební ateliér. 

Konstrukční řešení je identické s variantou 1. Tato varianta umožňuje použití podkroví i pro 

tělesně postižené děti. 
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Plochy a charakteristiky: 

 

Nová podlaha – 235m2 

(vybourání stávajících půdovek, položení kanalizace a vody, osazení dřevěných nosníků v kroku 

600mm, nasypání idol.hmoty v tl.100mm, osazení OSB desek, nalepení PVC krytiny) 

Zateplení podkroví v tl.220mm – 315m2 

(osazení difuzní kont.fólie, tepelná izolace 220mm, parotěsná fólie, SDK konstrukce,) 

Osazení střešního prosklení 4ks – á 4m2 

Osazení 4 ks světlovodů  

Dělící konstrukce izolované SKD příčky tl.220mm s izolačním jádrem tl.160mm – 

246m2 

Osazení dřezu a 2xumyvadla vč.obkladu  

Elektroinstalace vč.osvětlení 

5.6 VI - BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ ŠKOLY 

Současný světový trend přizpůsobování budov tělesně postiženým  je potřeba respektovat i ve 

školních budovách. Návrh bezbariérového propojení budovy obsahuje vybudování výtahu, 

sklopných plošin pro překonání schodů a toalety. 

Nejvýhodnější poloha výtahu je v oblasti oken umístěných nad sebou přes všechny podlaží a 

jeho vyústění až nad střechu do oblasti podkrovních učeben. Takto umístěný výtah sebou nese 

minimální omezení funkčnosti ostatních prostor a z hlediska nákladů se jedná o nejúspornější 

variantu.  

Sklopné plošiny vyrovnají výškový rozdíl mezi starou budovou a budovou šaten  a následného 

nového bloku. Tyto návrhy bezbariérově řeší dostupnost staré budovy, šaten a kuchyňského 

bloku. 

 

Plochy a charakteristiky: 

 

Výstavba nového výtahu v.15m (3np) – 112m3 

(vybourání stávajících oken a střešního pláště, výstavba betonové šachty výtahu, opláštění a 

zateplení šachty. 

Instalace 2 ks vyrovnávacích ramp  

Vybudování toalety pro tělesně postiţené v oblasti dílen v 1np. 
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6. VÝKRESOVÁ ČÁST 
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7. ROZPOČTOVÉ NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ 

 
 













Příloha č. 3 

S M L O U V A   O   D Í L O 

 
 uzav řená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku  v platném zn ění 

 

              
  

1. SMLUVNÍ STRANY    

 

Objednatel (dále též i jako „klient“) :    Město Bakov nad Jizerou 

Mírové náměstí 208 

294 01 Bakov nad Jizerou 

IČO: 00237418 

Tel.: +420 326 781 116 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  Mgr. Jana Štěpánová – starostka 

 

a 

 

Zhotovitel (dále též i jako „projektant“): ………………………..    

                                ………………………. 

                                                                       ……………………… 

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:             

Bankovní spojení :       

         

 IČ :         

 DIČ:                                                                  

 ČKA  

  
uzav řeli dnešního dne tuto smlouvu o dílo (dále jen „sml ouva“), kterou se projektant zavazuje k 
řádnému a v časnému  provedení činností, jak je uvedeno v čl. 2 této smlouvy a klient se 
zavazuje k zaplacení ceny za jejich řádné a v časné provedení dle čl. 4 této smlouvy, a to za 
podmínek dále v této smlouv ě uvedených. Tato smlouva ruší a nahrazuje všechny z ápisy z 
jednání a jakékoliv další dokumenty vztahující se k  dílu datované p řed podpisem této smlouvy 
s výjimkou t ěch, které jsou ve smlouv ě výslovn ě uvedeny. 



2. PŘEDMĚT DÍLA 
 

2.1 Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace k dílu „Rekonstrukce a rozšíření 
kapacity výuky ZŠ v Bakově nad Jizerou”. Rozsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré činnosti 
a profese pro plnou funkčnost a realizaci díla a zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré další 
výkony a služeb, které souvisí s prováděním projektové dokumentace.  

Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré práce na zhotovení PD včetně autorského dozoru či 
konzultací  při realizaci stavby. 

Záměrem projektu je vybudovat další min. dvě učebny v půdních prostorách školy v levém 
křídle budovy Základní školy v Bakově nad Jizerou, včetně jejich vybavení, zrekonstruovat část 
stávajících učeben včetně vybavení, prodloužit tělocvičnu s prostorem na ukládání sportovního 
nářadí, zrekonstruovat spojovací krček mezi jídelnou a starou budovou včetně stávajících šaten 
v novém moderním stylu, vybudovat bezbariérové přístupy po prostorách školy s přístavbou 
venkovního výtahu, rekonstrukce stávající střešní krytiny, výměna oken na staré budově a 
úprava vnitřní dvorany školy.  Rozsah díla je dále specifikován výzvou objednatele k podání 
nabídky, která je  přílohou č.1 této smlouvy. 

Službami projektanta se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytnutí takových odborných a 
souvisejících výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezeném touto 
smlouvou a úplnou dokumentací zakázky. Výkony projektanta směřující k naplnění záměru a 
účelu zakázky se člení do výkonových fází, které představují souhrn výkonů, souvisejících spolu 
obsahově a časově a utvářejí relativně uzavřený celek činností.  

 

2.2 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto rámcové fáze výkonů projektanta ve prospěch klienta: 

1) Doměření objektu stavby pro účely studie, zapracování podkladů 

2) Návrhy variant řešení, vizualizace, konzultace s investorem 

3) Korektura návrhu, výsledná studie, 2 paré dokumentace a 1 x v elektronické podobě ve 
formátu .dwg 

4) Dokumentace pro územní řízení 6 paré dokumentace a 1 x v elektronické podobě ve formátu 
.dwg 

5) Bourací práce, demolice  

6) Stavební část  

7) Vodovod (rozvod,dimenzování,TUV) 

8) Kanalizace (rozvod, dimenzování) 

9) Vytápění (výpočet tepelných ztrát, dimenzování, tělesa, rozvod) 

10) Průkaz energetické náročnosti  

11) Silnoproud, slaboproud (rozvody, obvody, rozvaděče) 

12) Protipožární posouzení  

13) Položkový rozpočet 

14) 6 paré dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu .dwg. 

 

2.3 Dokumentace bude projektantem zpracována v souladu s požadavky klienta a v souladu 
s připomínkami zúčastněných institucí, které se ke stavbě vyjadřují. 

2.4  Veškerá dokumentace bude zpracována v digitalizované formě na legálně drženém software a 
klientovi bude odevzdána v počtu paré, který určí před odevzdáním. 

2.5 V případě, že dojde k nedokončení příslušné fáze z podnětu či požadavku klienta, bude 
projektantovi proplacena poměrná část ceny v závislosti na rozpracovanosti projektu. 



2.6 Klient před úvodní projektovou fází bez zbytečného prodlení předá projektantovi veškeré 
podklady, které budou nutné k vypracování projektu. Jedná se zejména o: 

- dokumentaci či dílčí část dokumentace původní stavby 

- snímek z katastrální mapy s místem stavby 

- přístup do projektovaných prostor  

2.7  Inženýrskou činnost zajišťuje investor a využívá podklady od projektanta. 

 

3. ČAS PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

3.1 Termín plnění předmětu smlouvy, včetně řádného provedení všech činností a předání výsledku 
stanoveného ve smlouvě klientovi, jsou následující: 

 
a) 1. projektová fáze – do 10 dnů od podepsání smlouvy, 

V této fázi bude upřesněn harmonogram, předány zhotoviteli veškeré dostupné podklady a 
dodatečně požadované informace a vzájemně upřesněna součinnost smluvních stran. 

 
b) 2. projektová fáze – do 21 dnů od podepsání smlouvy, 

V této fázi projektu zhotovitel předloží ke schválení dva návrhy architektonické studie s 3D 
vizualizacemi. 

 
c) 3. projektová fáze – do 15 dnů od schválení architektonické studie, 

Zhotovitel v této fázi předloží dokumentaci ke schválení pro územní rozhodnutí. 
     
d) 4. projektová fáze – do 15 dnů od předání projektové dokumentace k územnímu řízení 

Zhotovitel předloží kompletní projektovou dokumentaci dle rozsahu předmětu díla.  
 

Projektant může splnit předmět smlouvy i před lhůtou uvedenou v čl. 3.1. Za předčasné splnění 
předmětu smlouvy (včetně dílčích plnění) nepřísluší projektantovi žádné zvýhodnění. 

 
3.2.  Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů, že zhotovitel je v prodlení s plněním 

předmětu díla nebo jeho části  o více než 1 měsíc. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od 
této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. Objednatel je povinen 
v takovém případě předem na neplnění konkrétních povinností  zhotovitele písemně upozornit a 
stanovit lhůtu k nápravě. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo objednatele na úhradu 
dohodnutých smluvních pokut dle této smlouvy. 

 
3.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, 

pokud zastupitelstvo města neodsouhlasí architektonickou studii ani do dvou měsíců od předání 
návrhu architektonické studie objednateli. 

V takovém případě náleží zhotoviteli pouze odměna dohodnutá za 2. projektovou fázi a nemá 
 nárok na žádnou další odměnu. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č.  526/90 Sb. o cenách, se 
stanovuje cena za jednotlivé projektové fáze díla ve výši: 

  

 2. fáze:      ……………,- Kč bez DPH 

                                                    ……………,- Kč včetně DPH 

 3. fáze:      ……………,- Kč bez DPH 

                                                    ……………,- Kč včetně DPH 



 4. fáze:      ……………,- Kč bez DPH 

                                                    ……………,- Kč včetně DPH 

 

 Celková cena:   ……………,- Kč bez DPH 

     ……………,- Kč včetně DPH 

                                                          

 Cena díla  je nep řekro čitelná a kone čná. 

 

4.2 Dohodnutá cena díla bude ze strany zhotovitele vyúčtována řádným daňovým dokladem 
(fakturou) se splatností 45 dnů od jejího doručení objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
fakturu za podmínky řádného a úplného splnění díla a jeho protokolárního předání objednateli. 

4.3 V případě prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku dle této smlouvy, bude fakturovaná 
částka ponížena o výši smluvních pokut, na uhrazení kterých vznikne objednateli právo dle této 
smlouvy.  

4.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat 
veškeré stanovené náležitosti nebo nebude její obsah v souladu s ujednáními této smlouvy. V 
tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 45-ti denní lhůta splatnosti bude započata 
po obdržení opravené faktury. 

 

5. ZÁRUKA  

5.1.  Záruční doba díla se stanovuje na 3 roky od řádného a úplného předání díla objednateli. 
Projektant zodpovídá za to, že předmět díla je zhotovený podle podmínek výzvy a podmínek 
stanovených právními předpisy a ustanoveními státních norem platných v době zhotovení 
díla. Záruční doba začíná dnem řádného provedení díla a předání úplného (celého) díla 
klientovi. Doba záruky se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do 
protokolárního odstranění vady. Projektant se zavazuje zahájit odstranění vad vzniklých v 
záruční době ihned po uplatnění reklamace a vady díla odstranit nejpozději do 5-ti dnů. 

 

6. SMLUVNÍ POKUTY  
 

6.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním jakéhokoli termínu dle článku 3.1. této smlouvy, 
zaplatí zhotovitel objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla dle čl.4.1. 
této smlouvy uvedené bez DPH  za každý i započatý den prodlení. 

6.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli 
dohodnutou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč z nezaplacené částky za každý i započatý den 
prodlení.  

6.3. Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v záruční době v termínu stanoveným 
článkem 5.1. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč  za každý i 
započatý den prodlení s odstraňováním vad. 

 

7. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K ZHOTOVOVANÉ V ĚCI 

7.1. Tímto se mezi smluvními stranami sjednává že: 
a) vlastnické právo k jednotlivým částem díla zhotoveným dle této smlouvy zhotovitelem pro 

objednatele nabude objednatel na základě této smlouvy vždy s účinností ke dni, kdy bude 
objednateli zhotovitelem předána příslušná část díla 

b) všechna práva k užití jednotlivých částí díla včetně práva autorského a práva na jejich 
postoupení na třetí osobu za účelem přípravy, realizace a užívání stavby nabude objednatel 
na základě této smlouvy vždy s účinností ke dni, kdy bude objednateli zhotovitelem předána 
příslušná etapa díla  



c) V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy,  přechází na objednatele vlastnické právo 
k dílu, resp. ke dni odstoupení od smlouvy předaným  částem díla, se všemi právy k užití 
včetně práva autorského a práva na jejich postoupení na třetí osobu, ke dni odstoupení od 
smlouvy.  

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Není - li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními obchodního zákoníku a jiných obecně závazných předpisů.  

8.2. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou ve formě 
dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.3. Tato smlouva byla vyhotovena v českém jazyce a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, s platností originálu, 
parafované na všech stránkách zástupci zhotovitele a objednatele. 

8.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

8.5. Doručování písemností bude realizováno na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této 
smlouvy, případně na nové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny. Za 
doručenou bude považována i ta písemnost zaslaná na adresu smluvní strany, která se druhé 
smluvní straně vrátí jako nevyzvednutá v úložní době. 

8.6. Pozbude-li některé ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti nebo ukáže-li se některé 
ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy v platnosti a místo neplatných nebo neúčinných ustanovení smlouvy se použijí 
ustanovení obecně závazného právního předpisu, na platnost a účinnost celé nájemní 
smlouvy nemá neplatnost či neúčinnost některého ustanovení žádný vliv a smlouva jako celek 
zůstává platnou a účinnou 

8.7. Projektant bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory. 

8.8. Obě smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouvu vzájemně projednaly, přečetly, a že 
smlouvu uzavřely dobrovolně, svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, bez jakéhokoliv 
nátlaku, tísně či jinak jednostranně nápadně nevýhodných podmínek. Smluvním stranám 
nejsou známy žádné překážky, které by bránily uzavření smlouvy. 

 
 
V Bakově nad Jizerou dne ……………… 
 
             
 
 
 
 
 
Objednatel                                    Projektant 
                                                                          
………………………………………….         ………………………………………… 
Město Bakov nad Jizerou      
Mgr. Jana Štěpánová                                                      
     




