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2.1.4.10 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE INTERIÉRU 

 
- Projekční práce interiéru jsou součástí Díla. 
- Přípravné práce pro instalaci interiéru jsou součástí realizace stavby (vývody, koordinace, 

vyztužení stěn a příček apod.). 
- Dodávka interiéru není součástí díla (mimo trvale zabudovaného vybavení jako např. 

zabudované germicidní lampy, apod.), součástí díla však je dodávka a montáž: 
▪ gastro vybavení kuchyně, 
▪ kuchyňských linek (ordinace, klubovny atd.), 
▪ vybavení speleošaten a sušárny spacáků (sušení spacáků, bot a bund), 
▪ recepčního pultu. 

 
- Projekt vybavení interiéru bude obsahovat dokumentaci vybavení interiéru vč. technické 

dokumentace vybavení interiéru, samostatného odděleného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu, vše zpracováno v podrobnosti podkladu pro 
zadávací řízení na výběr dodavatele vybavení interiéru.  
 

- Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr Objednatele využít projektovou 
dokumentaci interiéru jako podklad pro zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele vybavení 
interiéru, není možné v dokumentaci uvádět přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele 
nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či znevýhodnění určitého 
dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná projektová dokumentace 
interiéru nebude tyto odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu 
nebyl technický popis dostatečně přesný nebo srozumitelný. 

 
- Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího 

řízení na dodavatele vybavení interiéru. V rámci této součinnosti je Zhotovitel povinen 
spolupracovat s Objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací 
dokumentace (v části týkající se jím zpracované dokumentace) v průběhu zadávacího řízení. 
 

- Projekt interiéru bude rozdělen na několik částí (a předán Objednateli vždy jako samostatná 
část) tak, aby každá z nich mohla být zadaná jako samostatná veřejná zakázka (např. orientační 
systém, server a IT vybavení, AV technika, zabudovaný nábytek, volný nábytek), konečný výčet 
částí bude specifikován Objednatelem. 

- Části projektu budou Objednateli předány v listinné podobě v 2 paré a rovněž 2 krát v 
elektronické podobě na dvou datových nosičích (CD/DVD nosiči nebo USB flash disku). 

- Návrh interiéru bude zahrnovat: 
o zpracování návrhové studie interiéru ve variantách 
o zpracování projektu interiéru pro výběr dodavatele 
o zpracování VV s podrobnou specifikací pro výběrové řízení 
o autorský dozor v průběhu výroby, realizace a dodávky interiérového vybavení  

- Návrhem interiéru se rozumí návrh: 
o orientačního systému (vnější – areál léčebny - i vnitřní): 

▪ informační cedule 
▪ jmenovky + čísla místností 
▪ informační mapa 
▪ navigační cedule 
▪ opisové cedule 
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o audiovizuální techniky: 
▪ rolovací plátna 
▪ dataprojektory 
▪ LCD monitory 
▪ vybavení učeben  
▪ umístění PC a Smartboardů 

o interiérové vybavení: 
▪ pevný nábytek (vestavěné skříně, knihovny atd.) 
▪ sedací nábytek, stoly, zbytek vybavení 
▪ lékařská lůžka 
▪ lůžka pacientů 
▪ lehátka,  
▪ křesla,  
▪ přístroje,  
▪ procedury 
▪ technologická lékařská zařízení (biolampy, zářiče, kompresory, atd.) 
▪ gastro vybavení kuchyně (je součástí realizace stavby) 

o součástí projektu interiéru bude soupis a specifikace zařízení dle požadavků 
Objednatele: 

▪ AV technika, 
▪ elektrospotřebiče a bílá technika,  
▪ server, wifi, apod.  

 

- Prvky vybavení interiéru včetně AV techniky (mimo PC, tiskárny) jsou uvedeny v Knize místností, 
jejich počet a umístění se může měnit v závislosti na koncepci stavby. 

- Projekt interiéru bude konzultován s Objednatelem i Provozovatelem v rámci kontrolních dnů. 
- Konečný návrh musí být odsouhlasen Objednatelem. 
- Termín předání konečného (finálního) návrhu PD – uveden v tabulce Milníků v Příloze 

k nabídce. 


