
STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Ing. Jiří Svoboda

primátor

nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice tel.: 386 802 901 fax: 386 802 951
IČ:  00244732 DIČ: CZ00244732

V Českých Budějovicích dne 15. 11. 2017

Č.j.: ORVZ/3594/2017

Vyřizuje. Bc. Petr Vokroj

VÝZVA K ÚČASTI V PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI

Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 002 44 
732 („Zadavatel“), připravuje koncesní řízení na koncesi s předpokládaným názvem „Revitalizace a 
výběr provozovatele Kulturního domu Slavie“ („Koncese“). Předmětem Koncese bude výběr
smluvního partnera pro rekonstrukci, financování a následný provoz kulturního a společenského domu 
Slavie, který je aktuálně využívaný pro různé typy kulturně společenských událostí, plesů, koncertů a další.

S ohledem na povahu a rozsah požadovaného plnění považuje Zadavatel za vhodné otevřít diskuzi 
s relevantními dodavateli ohledně nastavení koncesních podmínek a možností realizace předmětu 
Koncese z pohledu relevantního trhu. Účelem je nastavit koncesní podmínky tak, aby co nejlépe 
odpovídaly potřebám Zadavatele a současně, aby byly i spolu s předmětem Koncese nastaveny v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), zejména se zásadou přiměřenosti a 
dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ. 

Z uvedeného důvodu se Zadavatel rozhodl představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné 
tržní konzultace dle § 33 ZZVZ („Konzultace“), oslovit širší okruh potenciálních dodavatelů,
diskutovat s nimi stěžejní podmínky Koncese a získat informace relevantní ve vztahu k této připravované 
Koncesi. 

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že tato výzva se vztahuje výhradně k účasti na předběžné tržní 
konzultaci dle § 33 ZZVZ, nejedná se o výzvu k vyjádření předběžného zájmu, ani o výzvu k podání 
žádostí o účast, předběžné nabídky či nabídky v koncesním řízení.

1. NÁZEV A SÍDLO ZADAVATELE

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 002 44 732
Zastoupen: Ing. Jiří Svoboda, primátor

2. VYMEZENÍ CÍLE A PŘEDPOKLÁDANÉHO PŘEDMĚTU KONCESE

Cílem Koncese je revitalizace objektu kulturního a spolkového domu Slavie („KD Slavie“) a výběr 
provozovatele KD Slavie, který je aktuálně využívaný pro různé typy kulturně společenských 
událostí, plesů, koncertů apod. Součástí Koncese by mělo být předchozí zajištění přípravy a 
kompletní revitalizace spočívající zejména v kompletní rekonstrukci vnitřních prostor včetně oprav 
fasády a výměny oken. Tato část Koncese zahrnuje i projektovou přípravu, včetně zpracování 
projektové dokumentace pro rekonstrukci. Předmětem Koncese bude i řešení způsobu a podmínek 
financování rekonstrukce KD Slavia.

Předpokládaný předmět Koncese bude blíže představen v podkladové technické dokumentaci
Konzultace, která bude přihlášeným zájemcům o Konzultaci poskytnuta před termínem společného
osobního jednání v rámci Konzultace, nejpozději 8. 12. 2017. Zadavatel upozorňuje, že 
předpokládaný předmět Koncese se může na základě výsledků Konzultace změnit.
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3. MÍSTO PLNĚNÍ KONCESE

Místem plnění Koncese je objekt KD Slavie na adrese Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice. 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA KONCESE

Předpokládaná hodnota Koncese bude stanovena s přihlédnutím k výsledkům Konzultace.

5. ÚČEL A PŘEDMĚT KONZULTACE

Zadavatel koná Konzultaci za účelem seznámení širšího okruhu potenciálních dodavatelů 
se záměrem zadání Koncese a současně i získání všech informací potřebných pro správné a 
objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné Koncesi.  Zadavatel chce tímto způsobem 
předcházet možným rizikům, která by se při zadávání Koncese a případně i následně při jejím 
plnění mohla vyskytnout. 

V rámci Konzultace bude dodavatelům prezentována Koncese s cílem vhodného a transparentního
nastavení zadávacích podmínek a proběhne diskuze technických otázek souvisejících s budoucím 
plněním.

V průběhu Konzultace budou řešena zejména následující témata:

a) Vymezení předmětu Koncese (účel/cíl a rozsah plnění)

b) Stanovení kvalifikačních kritérií

c) Stanovení hodnoticích kritérií

d) Zásadní smluvní podmínky

e) Vymezení podkladů a informací nezbytných pro plnění díla

f) Specifikace finančního modelu

g) Zvláštní technické podmínky pro zpracování díla

6. PODMÍNKY ÚČASTI NA KONZULTACI

Konzultace je otevřena širšímu okruhu relevantních účastníků. Relevantním účastníkem, který se 
může zúčastnit Konzultace, je každý dodavatel či odborník, který prokáže zkušenost s realizací 
alespoň jedné zakázky, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě 
nebo rekonstrukci objektu občanské vybavenosti v celkovém objemu stavebních prací alespoň 130 
mil. Kč bez DPH.

Splnění této podmínky prokáže dodavatel tím, že spolu s přihláškou do Konzultace předloží 
Zadavateli doklad prokazující příslušný předmět podnikání, živnostenské oprávnění či licenci (např. 
předložením výpisu z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, nebo z jiné obdobné 
evidence, předložením živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím avizovanému předmětu plnění 
Koncese apod.).

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že se jedná o požadavky na dodavatele spojené s účastí 
v Konzultaci, které je nutné odlišovat od případných kvalifikačních požadavků vyžadovaných 
v rámci koncesního řízení.

Za účelem prokázání požadované zkušenosti vyplní zájemci o účast v Konzultaci přihlášku 
do Konzultace, která je Přílohou č. 1 této výzvy a zašlou ji Zadavateli e-mailem nejpozději do 
4. 12. 2017 na e-mailovou adresu vokrojp@c-budejovice.cz. Doručení vyplněné přihlášky je zároveň 
podmínkou pro účast zájemců v Konzultaci.

Dodavatelé, kteří doručí přihlášky později, nebudou k účasti na Konzultaci přizváni, nerozhodne-li 
Zadavatel jinak. V takovém případě bude Zadavatel postupovat v souladu s principy upravenými 
v § 6 ZZVZ.
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7. JAZYK KONZULTACE

Veškerá komunikace (jak písemná, tak ústní) v rámci Konzultace bude probíhat v českém, případně 
slovenském jazyce; veškeré další informace a dokumenty (včetně dotazníku a vyjádření dle bodu 8. 
této výzvy) bude Zadavatel poskytovat výhradně v českém jazyce a veškeré úkony a komunikace 
ze strany dodavatelů vůči Zadavateli musí být vedeny v českém, případně slovenském jazyce.

Společné osobní jednání v rámci Konzultace dle bodu 8. písm. c) této výzvy bude vedeno v českém, 
případně v slovenském jazyce. Zadavatel u zástupců dodavatelů nehovořících českým, případně 
slovenským jazykem, připouští účast jednoho překladatele za dodavatele. 

8. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH A HARMONOGRAM KONZULTACE

Konzultace bude zahrnovat společné osobní jednání Zadavatele a zástupců přizvaných dodavatelů, 
kteří podali přihlášku k účasti na Konzultaci dle bodu 6. této výzvy, a následné vyjádření se těchto 
dodavatelů k záměru/dotazům Zadavatele.

Zadavatel očekává následující průběh Konzultace:

a) Přihláška do Konzultace:

Dodavatelé se mohou do Konzultace přihlásit do 4. 12. 2017 (viz bod 6. této výzvy).

b) Podklady ke Konzultaci:

Zadavatel zašle přihlášeným dodavatelům podkladovou technickou dokumentaci obsahující 
základní informace o předmětu plnění Koncese, a to nejpozději dne 8. 12. 2017 tak, aby se 
přihlášení dodavatelé měli možnost s předmětem Konzultace seznámit.

c) Společné osobní jednání:

Termín jednání:

Společné osobní jednání se bude konat dne 15. 12. 2017 od 11:00 hodin.

Dojde-li ke změně termínu společného jednání, odešle Zadavatel oznámení o této skutečnosti 
dodavatelům nejpozději do 8. 12. 2017. Oznámení bude odesláno na e-mail uvedený 
dodavatelem v přihlášce. Oznámení o změně termínu společného jednání nebude odesláno 
dodavatelům, jimž Zadavatel odeslal oznámení o neumožnění účasti na společném jednání a 
dalším průběhu Konzultace v souladu s touto výzvou. 

Místo jednání:

Osobní jednání proběhne v zasedací místnosti zastupitelstva města č. dv. 221 na adrese: nám. 
Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice. Součástí jednání bude i prohlídka objektu 
KD Slavie. 

Podmínky účasti na jednání:

Za každého dodavatele se společného osobního jednání mohou účastnit max. 3 osoby.
V případě účasti osob nehovořících českým, případně slovenským jazykem, se nad rámec 
uvedeného limitu může osobního jednání účastnit 1 překladatel za každého dodavatele.

Neúčastní-li se osobního jednání za dodavatele osoba, která je členem statutárního orgánu 
dodavatele, musí alespoň 1 osoba účastnící se za takového dodavatele doložit zmocnění 
k jednání za dodavatele podepsané statutárním orgánem dodavatele; v opačném případě 
nebude těmto osobám umožněna účast na Konzultaci.

Průběh jednání:

V úvodu společného jednání Zadavatel nejprve obecně představí svůj záměr na zadání 
Koncese, seznámí přítomné zástupce dodavatelů s návrhem vybraných výchozích zadávacích 
podmínek a předmětem plnění Koncese formou prezentace Zadavatele.
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Následně proběhne diskuze s přítomnými zástupci dodavatelů ohledně témat uvedených 
v bodě 5. této výzvy, blíže rozpracovaných v prezentaci. Dotazy přítomných zástupců 
dodavatelů budou Zadavatelem zodpovězeny buď na místě (v takovém případě budou znění 
dotazu a odpověď Zadavatele zaznamenány) nebo později písemnou formou.

Zadavatel předpokládá, že společné jednání dle předchozích odstavců bude trvat přibližně 
3 hodiny.

Bezprostředně po skončení společného jednání v rámci Konzultace bude zástupcům každého 
dodavatele na e-mail uvedený v přihlášce do Konzultace odeslán formulář dotazníku, 
prostřednictvím kterého mohou komentovat záměr Zadavatele, a to formou odpovědí 
na otázky Zadavatele uvedené v dotazníku. 

Vyplněné dotazníky zašlou dodavatelé e-mailem nejpozději do 5 pracovních dnů
po společném setkání v rámci Konzultace na e-mailovou adresu vokrojp@c-budejovice.cz

Společně s vyplněním dotazníků bude účastníkům Konzultace umožněno vyjádřit se k dané 
problematice ve větší míře detailu formou volného textu a případně i sdělit výhrady, včetně 
odůvodnění, k záměru a konceptu zadávacích podmínek a dalších podmínek realizace plnění 
Koncese. Součástí každého vyjádření by měl být též návrh řešení případných nedostatků. 
Zadavatel však upozorňuje, že se bude zabývat pouze relevantními připomínkami směřujícími 
k věcným, technickým či právním aspektům záměru Zadavatele a zadávacích podmínek.

Po ukončení Konzultace a finalizaci zadávacích podmínek na zadání Koncese na základě 
vyhodnocení výsledků Konzultace má Zadavatel v úmyslu bezodkladně zahájit koncesní řízení 
na zadání Koncese.

9. VÝHRADY ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo nepřihlížet ke komunikaci, podkladům a připomínkám dodavatelů 
v jiném než českém, případně slovenském jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje právo zaznamenávat průběh Konzultace, např. prostřednictvím zápisů, 
obrazových nebo zvukových nahrávek nebo souhrnů hlavních prvků komunikace. Osoby účastnící 
se společného osobního jednání podpisem prezenční listiny udělí souhlas se zpracováním osobních 
údajů a s pořízením záznamu.

Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ identifikovat v zadávací dokumentaci 
koncesního řízení osoby, které se na Konzultaci podílely, a uvést všechny podstatné informace, 
které byly obsahem Konzultace.

Zadavatel předpokládá, že v rámci Konzultace proběhne jedno společné osobní jednání 
s dodavateli a následné vyjádření těchto dodavatelů k záměru/dotazům Zadavatele prostřednictvím
dotazníku ve formě a v termínech dle bodu 6. této výzvy. Zadavatel si však vyhrazuje právo 
na konání dalšího kola Konzultace v souladu s § 33 ZZVZ, které může probíhat v obdobném 
formátu, nebo jiné formě podle uvážení Zadavatele, včetně případných individuálních diskusí s těmi 
účastníky, jejichž připomínky poskytnuté v rámci Konzultace bude Zadavatel považovat za nejvíce 
přínosné a konstruktivní.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavatelích doplnění či vysvětlení jimi předložených 
informací.

Zadavatel si vyhrazuje právo na ukončení Konzultace bez zpracování výsledků, a to i bez udání 
důvodů, a právo na vyhodnocení a využití závěrů Konzultace dle uvážení Zadavatele.

Dodavatelé si sami hradí náklady spojené s jejich účastí na Konzultaci, Zadavateli nevzniká 
povinnost se na jejich úhradě nijak podílet.
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10. ZÁVĚR

Případné dotazy a připomínky zasílejte prosím výhradně e-mailem na adresu: vokrojp@c-
budejovice.cz

Za statutární město České Budějovice

elektronicky podepsal

Ing. Jiří Svoboda

primátor

Přílohy: Přihláška k účasti na Konzultaci
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