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Do části 2. nabídky (viz část 1 DVŘ-Pokyny pro uchazeče – čl. 7.6) uchazeč vloží
níže uvedené znění technické specifikace předmětu smlouvy (Do nabídky není
nutné vkládat projektovou dokumentaci stavby, která je umístěna spolu s DVŘ na
profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1), případně
tuto specifikaci dále doplní o návrhy znamenající technická zlepšení k technické
specifikaci / část 3., DVŘ - technická část /, která vedou ke zvýšení užitné hodnoty
předmětu plnění, či snížení nabídkové ceny při dodržení všech parametrů a
technických podmínek dodávky. Uchazeč dále může tuto část nabídky doplnit o
atesty, případně jinou dodavatelskou dokumentaci dokumentující kvalitu jeho
nabídky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO
ROZSAHU

Název stavby:
Sportovní a rekreační areál Slapy – I. etapa, Fotbalové hřiště
Předmět plnění zakázky:
Stavba Sportovního a rekreačního areálu Slapy – I. etapa Fotbalové hřiště.
Jedná se o stavební úpravy spojené s terénními úpravami fotbalového hřiště, vč.
drenážního systému, oplocení a přípravy pro budoucí střídačky Zhotovitel se zavazuje k
poskytnutí veškerých dalších výkonů a služeb, které souvisí s prováděním díla.
Předmět zakázky je specifikován v projektové dokumentaci stavby (zejména v části B.2.6
Fotbalové hřiště Souhrnné technické zprávy), ve smlouvě o dílo, v příloze č. 1 části 3 DVŘ
- výkazu výměr stavby a v příloze č. 2 části III DVŘ – rozhodnutí stavebního úřadu
Městyse Štěchovice ze dne 14.3.2022.
Účel užívání stavby:
Záměrem stavby nedojde ke změně účelu užívání. Jedná se o změnu stávající stavby
fotbalového hřiště se sportovně rekreačním účelem užívání stavby.

Doba a místo plnění:
Objednatel požaduje plnění v období do 5ti měsíců od zahájení stavby. Místem plnění
bude stavba umístěná na pozemku na pozemku p.č. 305/1, k.ú. Slapy nad Vltavou.
Přesné určení provede objednatel s vybraným zhotovitelem před započetím prací.
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Projektová dokumentace:
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení byla zpracována
v 06/2021 , hl. projektantem Ing. Zdeňkem Čejkou, IČ: 13135317, se sídlem Podolská
1047/60, 147 00 Praha 4, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0001942
(dále jen projektová dokumentace). Předmětu díla se týká pouze část PD: Souhrnná
technická zpráva, B.2.6 Fotbalové hřiště, resp. výkres D2.
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a Rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu jsou umístěny spolu s DVŘ na profilu vyhlašovatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1)

Příloha č. 1:
Výkaz výměr stavby ke zpracování položkového rozpočtu (slepý rozpočet).

Tato příloha je rovněž zařazena na shora uvedeném profilu vyhlašovatele jako
samostatný soubor (xls).
Příloha č. 2:
Rozhodnutí stavebního úřadu Městyse Štěchovice Spis. zn.: St.4174/21/So ze dne
14.3.2022.

Tato příloha je rovněž zařazena na shora uvedeném profilu vyhlašovatele jako
samostatný soubor (pdf).
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