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Zbyněk Miklík

Liberecký kraj



„Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ 
s využitím metody BIM  - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 13.802.400 Kč bez DPH

Předběžná tržní konzultace

Účel:

• seznámení dodavatelů s projektem (aktuální stav, další kroky…)

Předmět:

• specifika projektu, zvažované zadávací podmínky, srozumitelnost zadávacích podmínek, zejména přílohy

smlouvy Protokolu BIM (Building Information Management)

Veřejná zakázka

Inovace:

• požadavek na formu zpracování = metoda BIM

využití Protokolu BIM jako přílohy smlouvy o poskytnutí projektové činnosti (BIM není v ČR standardizován ani

nijak zákonem řešen, je obtížné nastavit transparentní podmínky)

• návrh protipožárního bezpečnostního systému při zpracování projektové dokumentace

zhášecí technologie = prostor pro případný návrh inovativního řešení



„Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ 
s využitím metody BIM  - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“

Environmentální aspekty

• zachycení a akumulace dešťové vody pro závlahu v areálu, přebytečné dešťové vody budou likvidovány

zasakováním

• zelená střecha, fotovoltaické panely

• koncept návrhu obálky budovy je uvažován v pasivním standardu = minimalizace potřeby energií

• projekt má ambici při výběru stavebních materiálů a v rámci životního cyklu stavby zohlednit principy

cirkulární ekonomiky - očekává se proaktivní přístup zpracovatele

Hodnocení

• pro přidělování bodů referenčním službám vedoucího týmu byl požadován vyplněný a podepsaný

dotazník objednatelů předkládaných referenčních služeb vč. poskytnutí informací o kvalitě odvedených

služeb

• pro předložení referenčních služeb manažera BIM byl prodloužen tříletý interval na deset let

Kvalifikace, čestné prohlášení a vzorové dokumenty

• zadavatel požadoval předložení projektového týmu s uvedením autorizací - projektanti, příp. zkušeností

manažer a koordinátor BIM

• prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením, vzorové dokumenty…



„Revitalizace dolního centra Liberec a Parkovací dům“

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 183.119.454,50 Kč bez DPH

Příprava

• 2017 soutěž o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“

Veřejná zakázka

řešení parkovacího domu o počtu 244 parkovacích míst v rozsáhlé zástavbě v centru města
u provádění stavby je kladen důraz na veřejné prostranství vegetačních úprav sadové a okrasné zeleně

Environmentální aspekty

• zachycení a odvedení dešťových vod v areálu sídla LK - využíváno k závlaze k nově vysazené zeleni

• zelená střecha objektu parkovacího domu

navržená skladba zelené – vegetační střechy je pojata jako extenzivní porost z travin a dvouděložných rostlin

střecha pojme zhruba 1/2 objemu spadených dešťových vod, zbytek je pro výsadbu ve venkovním parkovišti

Kvalifikace, čestné prohlášení a vzorové dokumenty

• prokázání splnění kvalifikace čestným prohlášením, vzorové dokumenty

• vybraný dodavatel bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování právních předpisů

ČR a dodržování BOZP, přičemž uvedené bude povinen zajistit i u svých poddodavatelů



„Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ (zhotovitel stavby)

Předběžná tržní konzultace a komunikace navenek

Účel: seznámení potenciálních dodavatelů s projektem, jeho aktuálním stavem a dalšími kroky zadavatele

Předmět: specifika projektu, předpokládaný průběh tendru a zvažovaných zadávacích podmínek

dlouhodobá průběžná komunikace přípravy projektu podle vhodnosti a možnosti = podpora spolupráce

s komunitou a trhem - viz : https://www.modernizace-knl.cz/galerie/

Veřejná zakázka

dle doporučení a vzoru Ministerstva práce a sociálních věcí bylo zapracováno:

Transparentní účet

• požadavek na platby díla prostřednictvím transparentního účtu v rámci stavby Centra urgentní medicíny

Čestné prohlášení OVZ

Nabídka - povinnost předložit čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky

Smlouva - zhotovitel podpisem smlouvy čestně prohlašuje, že se hlásí ke společensky odpovědnému plnění

smlouvy (dodržování právních předpisů ČR s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování,

dodržování BOZP – zajištěno i u poddodavatelů, řádné a včasné uhrazení finančních závazků poddodavatelům…)

https://www.modernizace-knl.cz/galerie/



