
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 31. 7. 2019

Vyhlášení VZ malého rozsahu na služby s názvem "Sportovní hala Lysá nad Labem 
- projektová dokumentace"

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Finanční náklady k plnění celého rozsahu této akce se předpokládají max. 1 950 000 bez DPH. Tato VZ je VZ malého 
rozsahu dle § 27 zákona. Zvolený způsob zadání VZ mimo režim zadávacích řízení uvedených v § 3 zákona je možný, 
neboť je uplatněna výjimka zákona dle ustanovení § 31 zákona. Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je 
PD na Sportovní halu v Lysé nad Labem. Město Lysá nad Labem shledalo záměr výstavby sportovní haly podle studie 
atelieru Machar z hlediska předpokládané ceny za nerealizovatelný. Při zadávání studie byly dány projektantům 
požadavky na halu s parametry mezinárodních soutěží a nebyl stanoven finanční strop realizace. Vzhledem k finančním 
možnostem města a po konzultacích s odborníky na ČVUT Fakultě architektury, se město rozhodlo vyhlásit novou soutěž 
na zpracování PD na základě popisu, viz příloha č. 3, který by odpovídal finančním možnostem a podmínkám pro 
sportovní vyžití ve městě a finančním možnostem města Lysá nad Labem. Vedení města navštívilo několik měst velikosti 
Lysé nad Labem, kde sportovní haly stojí, nebo se jejich výstavba připravuje. Vzhledem k tomu, že se připravuje 
vyhlášení dotace na výstavbu sportovních hal, je potřeba mít ve velmi krátké době připravenou PD, podle které bude 
možné zažádat o dotaci a bude ve finančních možnostech města stavbu realizovat. Jako hodnotící kritérium je zvolena 
ekonomická výhodnost nabídky s uvedenými dílčími hodnotícími kritérii,
- ostatní požadavky zadavatele (platební podmínky, záruční podmínky, sankce, termíny plnění, apod.) je možné vymezit 
v obchodních podmínkách, které jsou součástí výzvy poptávky nebo zadávací dokumentace a které jsou následně 
výchozím závazným podkladem pro vypracování návrhu smlouvy obsaženého v nabídce.
Obchodní podmínky jsou pro tuto zakázku vymezeny závazným vzorem smlouvy vypracovaným zadavatelem, který musí 
dodavatelé využít pro sestavení své nabídky.
Na základě zjištěných předběžných informací o dodavatelích a jejich referenčních zakázkách doporučuje odboru MI 
zaslat výzvu k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace těmto vybraným pěti dodavatelům:
název firmy, adresa sídla, IČ
1. OBERMEYER HELIKA a.s, Beranových 65, Praha 9, 199 21, IČ 60194294
2. INTAR a.s., Bezručova 81/17a, Brno 602 00, IČ 25594443
3. LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, Žabovřesky 616 00, IČ 29220785
4. JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 103/17, Hradec Králové 500 03, IČ 25917234
5. ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 1166/12 586 01, IČ 47916621

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 bere na vědomí
zahájení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Sportovní hala Lysá nad 
Labem-projektová dokumentace".

Vazba na rozpočet města:

2019

Nekryto 0,00 Kč

Bude čerpáno z rozpočtu města z položky s názvem Sportovní hala.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.



Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 88 ze ZM dne 21.06.2017
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o způsobu získání a vyhodnocení 4 studií nové městské sportovní haly,
II. s c h v a l u j e
zahájení přípravy zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, k zadání a 
realizaci stavby s názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“, v režimu podlimitní veřejné zakázky na služby, která bude 
zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ a zpracována na základě studie zpracované Ing. arch. 
Petrem Macharem, za podmínek zachování skateparku a pumptracku v okolí haly. Zadávací dokumentace bude 
předložena ZM ke schválení.

III. p o v ě ř u j e
radu města
1) k provádění dalších úkonů směřujících k dořešení autorských práv k vítěznému návrhu tak, aby mohl sloužit jako 
podklad k získání projektové dokumentace ve smyslu ZZVZ,
Termín: 30. 09. 2017
2) zpracovat podklady k financování plánované výstavby a provozování sportovní haly.
Termín: 30. 09. 2017

Usnesení č. 190 ze ZM dne 13.12.2017
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
ideový návrh Ateliéru Machar – Sportovní hala v Lysé nad Labem, předložený na ZM dne 13. 12. 2017, jako součást 
zadávací dokumentace pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, 
pro výstavbu „Sportovní hala Lysá nad Labem“,
II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která plní i funkci komise pro otevírání obálek, ve složení: člen 
komise – Jan Burian, Ing. Petr Gregor, Ing. Luděk Grochol, CSc., Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Petr Eliška, náhradníci členů 
komise – PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,
III. p o v ě ř u j e
starostu města ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, 
kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Usnesení č. 4 ze ZM dne 21.02.2018
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou urbanistickou studii uspořádání okolí budoucí sportovní haly v Komenského ulici zpracovanou Ing. arch. 
Petrem Macharem,

II. s c h v a l u j e
urbanistickou studii ve variantě C - jako součást zadávací dokumentace pro výběr projektanta, který zhotoví 
projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, pro výstavbu „Sportovní hala Lysá nad Labem“ s tím, že pro 
zpracovatele PD bude závazné řešení nástupní plochy, haly a parkoviště.

RM usnesení č. 349 z RM ze dne 04.06.2019
I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: "zákon") 
zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby s názvem "Sportovní hala Lysá nad Labem-projektová dokumentace"
2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: - ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kriterii 
a jejich váhovými koeficienty v procentech: 1. Nabídková cena 60 % 2. Projekční zkušenosti dodavatele 40 %,

II. s o u h l a s í
1. s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem, která zároveň plní 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení: člen komise: PaedDr. Jan 
Štěpánek, Mgr. Jaromír Kašpar, Romana Fischerová, náhradník člena komise: Romana Pozníčková DiS, Jan Putna, Mgr. 



Jiří Havelka
2. s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným 
dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě.


