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Program 
• představení Dětské léčebny 

• cíle zadavatele 

• přístup k projektu a minimální požadavky 

• průběh zadávacího řízení 

• zkušenosti a zpětná vazba 
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Představení Dětské léčebny 

• odborný léčebný ústav, v němž se již více než 30 let léčí děti převážně školního věku s nemocemi 
dýchacího traktu za využití speleoterapie – klimatické léčebné metody, která jako přírodní zdroj 
využívá specifické klima v Císařské jeskyni 

• jediné pracoviště v celé České republice, které využívá pro speleoterapii krasovou jeskyni 

• hlavní pavilon byl postaven v 80. letech pouze jako provizorní budova, ale stojí a slouží dodnes 

• kapacita 42 lůžek, poptávka je však mnohem vyšší 

• dvě malá hřiště – basketbalové a víceúčelové 
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Cíle zadavatele 
• realizace nového objektu léčebny v nové lokalitě na okraji městyse Ostrov u Macochy v blízkosti 

Císařské jeskyně 

• architektonicky zajímavá stavba zapadající do chráněné krajinné oblasti Moravský kras 

• kvalitní dílo šetrné ke svému okolí (respekt ke krajinnému rázu, urbanismu) i k uživatelům 
(zdravotní nezávadnost, příjemné pracovní prostředí) 

• využívání obnovitelných zdrojů energie při provozu budovy 

• nízké provozní náklady 
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Přístup k projektu 

• výstavba léčebny dlouho přislíbena, v minulosti zpracována studie 

• po zajištění finančních prostředků se nabízel klasický přístup: studie > projektant > stavba 

• s ohledem na unikátnost projektu, zastaralost studie a (relativní) dostatek času na přípravu a 
realizaci se podařilo prosadit jiný přístup k projektu 
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Přístup k projektu 
• myšlenka - volnost pro dodavatele, maximální možné využití zkušeností, know-how ve prospěch 

zadavatele…zároveň motivace pro dodavatele (vzít projekt za svůj), ale i odpovědnost za výsledek 

• interní diskuze 1. část 

• externí ověření – u dodavatelů formou předběžné tržní konzultace 

• interní diskuze 2. část – politická reprezentace 

• vzdělávání – FIDIC, BIM, soutěž o návrh 

• spolupráce s odborníky 

• zapracování do zadávacích podmínek – včetně volby vhodného druhu zadávacího řízení 
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Přístup k projektu 

• Design&Build – prostor pro dodavatele 

• FIDIC – funkční smluvní standard 

• BIM - projekční, realizační i provozní fáze 

• úsporný a energeticky šetrný provoz – obecný cíl zadavatele 

• energetický management budovy po dobu prvních 3 let provozu 

• architektonická hodnota – dána unikátností projektu, místem stavby - dle soutěžního řádu ČKA 
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Minimální požadavky zadavatele 
• kapacita 78 osob – děti a jejich doprovod 

(třílůžkové pokoje s hygienickým zázemím) 

• zázemí pro cca 35 zaměstnanců ve 
třísměnném provozu (lékařský personál – 
primář, lékaři, sestry; vychovatelé; učitelé; 
kuchaři; správce budovy) 

• prostory pro rehabilitaci (včetně tělocvičny, 
sauny a vnitřního bazénu s mořskou vodou) 

• 3 třídy základní školy 

• stravovací provoz včetně jídelny pro 80 osob 

• služební byt 

• venkovní hřiště, sportoviště, inspirativní 
zahrada, hipodrom a parkoviště 
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151 400 000,- Kč bez DPH 
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Předpokládaná hodnota 

• 150 mil. Kč cena za realizaci zakázky 

• 1,4 mil. Kč odměny a náhrady za účast v zadávacím řízení 

 

• pevná cena, která není předmětem hodnocení nabídek 
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Spolupráce s odborníky, související zakázky 

• Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace – každodenní fungování léčebny 

• UCEEB ČVUT - energetická stránka projektu, vč. posuzování a hodnocení 

• správce stavby – FIDIC, požadavky objednatele, kniha standardů, kniha místností 

• BIM Manažer - EIR, Pre-BEP 

• společné datové prostředí (CDE) 

• propojení zadávacího řízení s architektonickou soutěží, konzultace s ČKA, sestavení poroty 

• energetický management – po dokončení stavby 
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Zadávací řízení 

• jednací řízení s uveřejněním, jehož finální fází 
je soutěž o návrh 

• možnost podávat předběžné nabídky, jednat 
o nich s účastníky a snížit jejich počet 

• možnost úpravy zadávacích podmínek 
(kromě minimálních požadavků) 

• kvalifikační fáze 

• 1. předběžné nabídky 

• jednání s účastníky 

• 2. předběžné nabídky 

• snížení počtu předběžných nabídek 

• podání nabídek, soutěž o návrh 
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Fáze 
Čas ve dnech 

(fáze) 
Čas ve dnech 

(celkem) 
Reálný průběh 

Zahájení zadávacího řízení 0 0 0 

Lhůta pro předložení žádostí o účast 45 45 45 

Posouzení kvalifikace 10 55 55 

Výzva k podání 1. předběžných nabídek 5 60 55 

Lhůta pro podání 1. předběžných nabídek 30 90 90 

Posouzení 1. předběžných nabídek 20 110 105 

Jednání s účastníky, výzva k úpravě předběžné nabídky 5 115 125 

Lhůta pro úpravu předběžné nabídky 20 135 150 

Posouzení předběžných nabídek 20 155 170 

Zúžení počtu předběžných nabídek, výzva k podání nabídek 15 170 175 

Lhůta pro podání nabídek 60 230 265 

Posouzení a hodnocení nabídek 35 265 290 

Výběr dodavatele 15 280 320 

Uzavření smluv 20 300 365 
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Podklady pro zpracování nabídek 

• provozní schéma léčebny 

• požadavky na rozsah a vybavení stavby 

• popis denního režimu léčebny 

• kniha místností 

• kniha standardů 

 

• podklady pro zpracování BEP 

• geologický průzkum, geodetické zaměření 

• územně plánovací informace stavebního úřadu Blansko 

• předběžné vyjádření Správy CHKO Moravský kras 

• vyjádření správců sítí – plyn, voda, kanalizace… 
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Ceny a náhrady spojené s účastí v ZŘ 
• bylo stanoveno, že mezi účastníky mohou být rozděleny částky v celkové výši 1 400 000,- Kč 

• 1. cena - 400 000 

• 2. cena - 300 000 

• 3. cena - 200 000 

• 4. a další - částka k rozdělení 300 000, jednomu účastníku max. 150 000 

• účastníci, kteří podají předběžnou nabídku, zúčastní se jednání, ale po snížení počtu předběžných 
nabídek budou vyloučeni – částka k rozdělení 200 000, jednomu účastníku max. 30 000 
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První předběžné nabídky 
• všichni účastníci, kteří prokázali splnění kvalifikace byli vyzváni k podání 1. předběžné nabídky, 

která má 3 části: 

• textový popis konceptu přístupu k architektonicko-stavebnímu řešení a energetickému a 
technickému řešení ve vazbě na provozní specifika léčebny 

• složení kompletního realizačního týmu účastníka - struktura, obsazení jednotlivých pozic a 
zkušenosti členů týmu 

• přidané hodnoty nabízené účastníkem – nad vymezené minimální standardy 
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Koncept přístupu k řešení léčebny 
• koncept přístupu k urbanisticko-architektonickému řešení 

• přístup k návrhu distribuce tepla, chladu, větracího vzduchu, teplé vody 

• přístup k návrhu energetického zdroje (zdrojů) a využití úsporných technologií 

• koncepce přístupu k volbě stavebně-konstrukčního systému budovy 

• shrnutí celkového konceptu přístupu ke stavbě, jeho důležitých aspektů, jejich propojenost a 
orientační rozsah všech částí 

• inovativní koncepční řešení (pokud jsou navrhována) 
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Realizační tým účastníka 
• Manažer akce 

• Koordinátor BIM 
• Energetický specialista 
• Manažer projektu 

• Generální projektant 
• Koordinátor profesí při projektování 
• Maximálně 1 další člen týmu manažera projektu 

• Manažer stavby 
• Zástupce manažera stavby 
• Koordinátor profesí při realizaci stavby 
• Maximálně 1 další člen týmu manažera stavby 
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Přidané hodnoty 

• předem připravené možnosti vylepšení projektu se stanoveným bodovým ohodnocením 

• větší bazén 
• arboretum 
• nadstandardní provozní úkony a údržba 

• účastníci v příslušném dokumentu pouze vyplnili, které přidané hodnoty nabízí 
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Jednání s účastníky 
• osobní (ústní) jednání s každým účastníkem, který podal 1. předběžnou nabídku 

• musel být přítomen Manažer akce účastníka 

• účastníci představili svoji předběžnou nabídku 

• účastníci získali zpětnou vazbu od zadavatele (k předběžné nabídce) 

• zadavatel získal zpětnou vazbu od účastníků (k zadávacímu řízení a zadávacím podmínkám) 

• primárním cílem jednání bylo vylepšení předběžných nabídek ve prospěch zadavatele 
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Druhé předběžné nabídky 

• všichni účastníci, kteří se zúčastnili jednání, byli vyzváni k podání 2. předběžné nabídky 

• požadavky na obsah a rozsah byly totožné jako u 1. předběžné nabídky 

• účastníci měli možnost zareagovat na zpětnou vazbu 

    od zadavatele a své předběžné nabídky vylepšit 
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Snížení počtu předběžných nabídek 
• na základě kvalitativních kritérií: 

• kvalita přístupu k architektonicko-stavebnímu a energetickému a technologickému řešení 

• kvalita realizačního týmu účastníka 

• přidané hodnoty nabízené účastníkem 

• bylo stanoveno, že zadavatel vyzve k podání nabídky prvních pět účastníků dle počtu získaných 
bodů, ostatní vyloučí z další účasti v zadávacím řízení 
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Nabídky 
listinná část: 

• návrh stavby v rozsahu studie léčebny 

• v předepsané formě 

digitální část: 

• textové vyjádření návrhu (max. 6 stran A4) 

• tabulka bilancí 

• protokol výpočtu energetické náročnosti 

 

• podklady k výpočtu 

• výkresová dokumentace 

• BEP 

• údaje o složení a kvalifikaci realizačního týmu 
účastníka či nabízených přidaných hodnotách 

• harmonogram milníků realizace 

• licenční smlouva upravující vypořádání autorských 
práv mezi účastníkem a autorem studie 
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Hodnocení nabídek 
• podle ekonomické výhodnosti - kvality nabízeného plnění 

• nabídky hodnoceny anonymně odbornou nezávislou a předem známou porotou 

• hodnotící kritéria seřazená dle významu: 

• celková urbanisticko-architektonická kvalita návrhu 

• kvalita energetického a technologického řešení 

• naplnění provozních požadavků zadání 

• kvalita realizačního týmu účastníka 

• přidaná hodnota 
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Kvalita energetického a technologického řešení 
• kvantitativní podkritéria: 

• průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

• spotřeba neobnovitelné primární energie 

• kvalitativní podkritéria : 

• minimalizace nákladů na údržbu a servis 

• minimalizace provozních nákladů na energie 

• vhodnost volby systémů TZB s ohledem na docílení komfortu v pobytových prostorech léčebny 

• způsob integrace systémů TZB a zdrojů energie do budovy s ohledem na vizuální a akustický komfort 

• vzájemná provázanost systémů TZB a zdrojů energie, včetně zpětného získávání tepla 
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průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy 
 

Uem = 0,21 W/(m2.K) 

výše roční spotřeby neobnovitelných zdrojů energie 
 

NPE = 93 kWh/(m2.rok) 
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• po skončení životnosti budovy bude možné stavební 
dílce nosné konstrukce znovu využít, nebo beze 
zbytku recyklovat 

• jímání dešťových vod, využití k závlaze,  zasakování 
přebytků přímo v areálu léčebny 

• kompostování organického odpadu 

• interiérová zeleň ve formě aeroponických květníků - 
celoroční pěstování bylin, ovoce a zeleniny; 
edukační a esteticky působivý prvek pro dětské 
klienty léčebny 
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Výsledek hodnocení nabídek 

• Prezentace návrhů – web ČKA: 

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/detska-lecebna-se-speleoterapii-v-ostrove-u-macochy 

• Kompletní dokumentace včetně podrobného protokolu – profil zadavatele: 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_16879.html 
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Naše zkušenosti 
• nebát se nechat si poradit, spolupracovat s odborníky, ale zároveň celý proces aktivně řídit, držet se 

základních cílů, tezí 

• velký význam PTK – představení projektu a jeho cílů, konzultace ke způsobu zadání, podrobnosti podkladů, 
předpokládané hodnotě 

• hodnocení realizačního týmu – příliš podrobné, nejasný přínos 

• způsob hodnocení nabídek – soutěž o návrh vs. zákon o zadávání veřejných zakázek - bodování (?), jiný 
standard odůvodnění - zajištění transparentnosti 

• oddělení hodnocení nabídek od zbytku zadávacího řízení (jednání s účastníky, snížení počtu předběžných 
nabídek) z důvodu zajištění anonymity návrhů 
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35 

Zpětná vazba spolupracujících a účastníků 

• omezení okruhu potenciálních dodavatelů oproti postupné realizaci 
(architektonická soutěž – projekt – zhotovitel stavby) 

• projekt náročný na zpracování standardů – více částí, různé provozy 

• netransparentní způsob hodnocení – bodování, odůvodnění 

• riziko pevné ceny 

• nemožnost získat zpětnou vazbu od koncového uživatele v průběhu přípravy 
nabídky 
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Zpětná vazba spolupracujících a účastníků 

• kvalitně a podrobně zpracované podklady při zachování dostatečného prostoru pro dodavatele 

• transparentní přístup zadavatele – komunikace v rámci PTK, JŘSÚ, uveřejnění kompletních 
zadávacích podmínek hned při zahájení zadávacího řízení 

• využití metody BIM 

• úspora transakčních nákladů – méně zadávacích řízení a související administrativy 

• efektivnější komunikace mezi projektantem a zhotovitelem, průběžná optimalizace projektu 
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Děkuji za pozornost 


