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ZADÁVACÍ PODMÍNKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ 

nebo „ZZVZ“) 

 

 

 

 

 

Název veřejné zakázky: Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zadavatel:  Statutární město Ostrava 
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1. PREAMBULE, VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ÚČEL PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Práva a povinnosti neuvedené v těchto zadávacích podmínkách se řídí ZZVZ a platnými právními 

předpisy.  

Předmět plnění veřejné zakázky je financován z vlastních zdrojů zadavatele.  

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit pověřené osobě zadavatele 

(viz body 2.2. a 2.3. těchto zadávacích podmínek) pouze v písemné podobě nejpozději do 7 

pracovních dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek.  

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech těchto zadávacích podmínek a v přílohách 

zadávacích podmínek vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je 

dodavatel povinen plně a bez výjimky respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je 

akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v těchto zadávacích podmínkách a v 

přílohách zadávacích podmínek bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem 

vyloučení dodavatele z další účasti na zadávacím řízení.  

Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním dodavatelem, 

který splní zadávací podmínky a jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější. Za tímto účelem 

zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky, a to za podmínek stanovených v této zadávací 

dokumentaci.  

 

2. INFORMACE O ZADAVATELI, POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK DODAVATELŮM  

2.1. Základní údaje  

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
městský obvod Proskovice 

Sídlo:   Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice 
IČO:   00845451 
DIČ:   CZ00845451 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:   27-1649325349/0800 
Osoba zastupující zadavatele: Mgr. Marie Matějová, starostka 
Kontaktní osoba zadavatele: Jitka Hyklová, úsek majetkoprávních záležitostí a stavební správy 
Telefon, e-mail: +420 599 424 306; jhyklova@proskovice.ostrava.cz  
Profil zadavatele:  http://www.ostrava-proskovice.cz  
 
2.2. Smluvní zástupce zadavatele 

Smluvním zástupcem zadavatele v zadávacím řízení dle ustanovení § 43 ZZVZ je společnost Radim 

Pala, DiS., doručovací adresa Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO: 01067982.  
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2.3. Kontaktní osoba zástupce zadavatele  

Kontaktní osobou v rozsahu dle ustanovení § 43 ZZVZ je osoba pověřená výkonem zadavatelských 

činností – Radim Pala, DiS., e-mail: radimpala@email.cz, tel: +420 773 204 154.   

2.4. Poskytování zadávacích podmínek dodavatelům  

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele:  

http://www.ostrava-proskovice.cz 

2.5. Podle § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí seznam osob, které se podílely na vypracování 
zadávacích podmínek a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
1) Radim Pala, DiS., IČO: 01067982, vypracování zadávací dokumentace 
2) Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, vypracování dokumentace provedení stavby, která tvoří 
přílohu č. 4  
 

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, KLASIFIKACE 

PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

3.1. Předmět veřejné zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení revitalizace vodního toku. Cílem je zlepšení 

ekologické funkce stávajících povrchových vodních toků v Proskovicích (Mlýnská strouha a částečně 

Mlýnský náhon). 

3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  

Bližší požadavky na předmět zakázky, rozsah požadovaných povinností dodavatele, jsou uvedeny v 

příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (Návrh Smlouvy o dílo).  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) ZZVZ 

zaokrouhleně 6.435.747,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako cena obvyklá, a to na základě informací o 

zakázce podobného předmětu plnění z minulého období se zohledněním případných změn předmětu 

plnění, míry inflace a není stanovena zadavatelem jako maximální přípustná nejvyšší možná 

nabídková cena. 

Veřejná zakázka není rozdělena na části.  

3.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky - CPV kódy  

Kód CPV: 45240000-1 Výstavba vodních děl 
Kód CPV: 45000000-7 Stavební práce 
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

4.1. Termíny plnění zakázky  

Termín zahájení plnění:      6/2018 
Nejzazší termín dokončení plnění:   11/2018 
 
4.2. Místo plnění zakázky  

Místem plnění předmětu zakázky je Mlýnská strouha, která je pravostranným přítokem řeky Odry a 

délka jejího toku je cca 3,1 km. Mlýnská strouha vzniká přítokem z Jarkovského potoka, který dále 

napájí „odstavené rameno“ Ondřejnice. Mlýnská strouha (číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1522) 

vzniká přítokem z Jarkovského potoka a ústí zprava do Odry severozápadně od obce Proskovice. 

Celková délka toku činí cca 3,1 km a odvodňuje plochu cca 2,68 km2. 

 

5. KVALIFIKACE  

5.1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE  

Tyto kvalifikační požadavky upravují podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání požadavků 

na kvalifikaci.  

Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 73 a násl. ZZVZ v nabídce prokázat splnění základní 

způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ.  

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva na plnění této veřejné zakázky podle ustanovení § 

124 ZZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli podklady dle ustanovení § 122 odst. 3 

ZZVZ.  

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob je upraveno v ustanovení § 83 ZZVZ. Prokázání 

kvalifikace u zahraničního dodavatele je upraveno ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ. Změny v kvalifikaci 

jsou upraveny v ustanovení § 88 ZZVZ.  

V souladu s ustanovením § 86 ZZVZ zadavatel stanovuje, že dodavatel je oprávněn nahradit 

předložení dokladů o kvalifikaci v podané nabídce čestným prohlášením (možno využít vzoru 

uvedeného v příloze č. 3 zadávacích podmínek (Vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace).  

Pouze vybraný dodavatel bude povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie 

dokladů o kvalifikaci, a to před uzavřením smlouvy. Doklady prokazující základní způsobilost a 

profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 

způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.  

5.2. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST  

Dle ustanovení § 74 odst. 1 ZZVZ základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který:  

 a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu 

země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  
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 b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 

nedoplatek,  

 c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění,  

 d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

 e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země 

sídla dodavatele.  

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 

právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:  

 a) tato právnická osoba,  

 b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a  

 c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  

Dodavatelé prokáží splnění této základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ ve 

svých nabídkách předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 3 zadávacích podmínek (Vzor 

čestného prohlášení k prokázání kvalifikace).  

5.3. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST  

Dle ustanovení § 77 ZZVZ splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel splněním níže uvedených 

požadavků a předložením níže požadovaných dokladů:  

1. Dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 

jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  

2. Dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; 

dodavatel je povinen v této souvislosti předložit zejména doklad prokazujícího příslušné živnostenské 

oprávnění na tyto činnosti: Předmět podnikání – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

Dodavatelé prokáží splnění této profesní způsobilosti v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ ve 

svých nabídkách předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 3 zadávacích podmínek (Vzor 

čestného prohlášení k prokázání kvalifikace).  

5.4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 
  
5.4.1 Podle § 79 odstavec 2 zákona – tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel 

zadávacího řízení, který ve své nabídce předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 

5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.  
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Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na nejméně 3 obdobné 

stavební práce, kdy se za obdobnou stavební práci považuje provedení stavební práce v minimálním 

objemu každé referenční zakázky ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH /referenční zakázka. 

Dodavatelé prokáží splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 86 

odst. 2 ZZVZ ve svých nabídkách předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 3 zadávacích 

podmínek (Vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace).  

 

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK, MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA  

6.1. Ekonomická výhodnost nabídek  

Nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 ZZVZ hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. 

Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Pro účely hodnocení 

je rozhodná celková nabídková cena bez DPH uvedená v příloze č. 4 zadávacích podmínek (Výkaz 

výměr, projektová dokumentace) 

Pořadí dodavatelů bude stanoveno dle výše celkové nabídkové ceny v nabídkách (v příloze č. 4 

zadávacích podmínek (Výkaz výměr, projektová dokumentace) od nejnižší po nejvyšší. Vybraným 

dodavatelem se stane ten, který v nabídce předloží nejnižší celkovou nabídkovou cenu. V případě 

rovnosti hodnot nabídkových cen na 1. místě bude pořadí určeno losem. 

6.2. Způsob zpracování nabídkové ceny  

Stanovení nabídkové ceny musí být dodavatelem učiněno tak, aby odpovídalo všem podmínkám této 

zadávací dokumentace a podmínkám smlouvy.  

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu veřejné zakázky jako celkovou cenu za všechny náklady 

souvisejících s předmětem veřejné zakázky zejména. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady 

nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.  

Celková nabídková cena bude uvedena v příloze č. 1 zadávacích podmínek (Krycí list) v členění: 

celková nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH, přičemž 

dodavatel vyplní rovněž cenu do Přílohy č. 2 návrhu Smlouvy o dílo. 

Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 

procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Nabídková cena bude uvedena 

v Kč.  

Dodavatel je tudíž povinen rozpracovat svou celkovou nabídkovou cenu formou cenové rekapitulace 

dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 4 těchto zadávacích podmínek (Výkaz výměr, projektová 

dokumentace), kde je povinen vyplnit všechny zadavatelem požadované položky a podle 

stanoveného postupu zadavatelem vypočítat celkovou nabídkovou cenu.  

6.3. Mimořádně nízká nabídková cena  
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Zadavatel v souladu s ustanovením § 113 odst. 2 ZZVZ stanovuje, že za mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu bude považovat cenu, která bude o více než 30 % nižší, než činí předpokládaná 

hodnota veřejné zakázky. V takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu s ustanovením § 

113 odst. 4 a násl. ZZVZ.  

6.4. Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční v termínu: 19. 3. 2018 v 9:00 hodin 

Sraz účastníků prohlídky je před sídlem městského obvodu Proskovice, Světlovská 82/2, 724 00 

Ostrava-Proskovice (kontaktní osoba je paní Jitka Hyklová, tel: +420 599 424 306; 

jhyklova@proskovice.ostrava.cz ) 

 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY  

7.1. Návrh smlouvy  

Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 

37 odst. 1 písm. c) ZZVZ. Obchodní podmínky stanovené pro zakázku jsou vymezeny ve formě a 

struktuře návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 2 zadávacích podmínek (Návrh Smlouvy o dílo). 

Dodavatel do obchodních podmínek doplní údaje, jejichž doplnění návrh smlouvy předpokládá 

zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu. Takto doplněné obchodní podmínky předloží jako 

svůj návrh smlouvy v nabídce. Všechny ostatní změny návrhu smlouvy jsou nepřípustné a budou mít 

za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.  

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby Návrh smlouvy byl ze strany dodavatele podepsán osobou 

oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená 

kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele.  

Zadavatel požaduje, aby při plnění veřejné zakázky dodavatelem zadávacího řízení, jehož nabídka 

bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena Smlouva, měl tento dodavatel po celou dobu 

plnění předmětu smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu způsobenou 

třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky s limitem pojistného 

plnění min. ve výši nabídkové ceny vč. DPH a smlouvu na stavebně montážní pojištění min. ve výši 

nabídkové ceny vč. DPH. 

7.2. Platební podmínky  

Kompletní požadavky na platební podmínky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto zadávacích 

podmínek (Návrh Smlouvy o dílo).  

 

8. PODDODAVATELÉ  

8.1. Seznam poddodavatelů  
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Pokud dodavatel pro realizaci veřejné zakázky bude používat poddodavatele, povinně do nabídky 

vloží jejich seznam (jako přílohu návrhu smlouvy). V tomto seznamu bude označen poddodavatel 

(název nebo jméno a příjmení, sídlo a IČO), který je dodavateli znám a bude specifikováno, kterou 

část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. V seznamu poddodavatelů musí být mimo 

jiné uvedení poddodavatelé, pomocí kterých dodavatel prokazuje kvalifikaci, a to v tom rozsahu 

(plnění na zakázce), v jakém se budou podílet na prokázání kvalifikace.  

V případě, že dodavatel nebude využívat pro plnění veřejné zakázky poddodavatelů, doloží do 

nabídky čestné prohlášení o tom, že plnění zakázky bude realizovat sám dodavatel, bez účasti 

poddodavatelů.  

Seznam poddodavatelů (či čestné prohlášení o jejich neužití pro plnění zakázky) dodavatel vloží 

samostatně do nabídky. Vzor tohoto prohlášení tvoří přílohu č. 5 zadávacích podmínek (Vzor 

čestného prohlášení).  

Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v 

nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem zadavatele, přičemž nový 

poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 

původní poddodavatel prokazoval za dodavatele v rámci výběrového řízení. Kvalifikaci musí nově 

dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání zadavateli.  

Zadavatel si vyhrazuje právo i změnu jiných poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů (tj. 

i těch, prostřednictvím kterých dodavatel neprokazoval část kvalifikace) podmínit svým předchozím 

souhlasem. Zadavatel nesmí souhlas se změnou takového poddodavatele bezdůvodně odmítnout, 

ledaže budou existovat důvodné pochybnosti o schopnosti nově navrhovaného poddodavatele 

danou část zakázky řádně realizovat.  

 

9. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM DODAVATELEM  

V souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ zadavatel od vybraného dodavatele (právnické osoby) 

zjistí údaje o jeho skutečném majiteli z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona 

upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v 

dokumentaci o veřejné zakázce. Nelze-li takto zjistit údaje o skutečném majiteli, zadavatel vyzve ve 

výzvě podle § 122 odst. 3 ZZVZ vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné 

evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:  

a) ke sdělení identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o 

některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,  

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) k dodavateli; těmito doklady 

jsou zejména  

 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,  

 2. seznam akcionářů,  

 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,  
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 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.  

V souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ zadavatel odešle vybranému dodavateli výzvu k 

předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k 

dispozici.  

Pokud vybraný dodavatel údaje nebo doklady podle § 122 odst. 3 nebo odst. 5 nepředloží, bude 

zadavatelem v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ vyloučen ze zadávacího řízení.  

 

10. POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ ČLENĚNÍ A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (doporučení 

zadavatele)  

10.1. Způsob a forma zpracování nabídky  

Nabídku je dodavatel povinen podat písemně v jednom originále a dále rovněž přiložit kopii nabídky v 

elektronické formě na vhodném médiu (CD, USB, DVD) ve formátu .pdf, .doc, v souladu se zadávacími 

podmínkami.  

Nabídka musí být společně s veškerými požadovanými doklady a přílohami svázána do jednoho 

svazku. Tento svazek musí být na první straně označen názvem svazku a identifikačními údaji 

dodavatele.  

Každý svazek včetně veškerých příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci 

jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí 

možnost jejich neoprávněného nahrazení.  

Nabídka musí být podána v českém jazyce, (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a všechny listy musí 

být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy 

a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

10.2. Doporučení zadavatele na uspořádání písemné nabídky  

Dodavateli se doporučuje sestavit svazek nabídky v listinné podobě v níže vymezeném pořadí.  

„Nabídka“  

 a) Obsah nabídky;  

 b) Podepsaný návrh smlouvy včetně příloh;  

 c) Vyplněná a vytištěná příloha č. 4 – postačí část Výkaz výměr); 

 d) Harmonogram stavebních prací  

 d) Doklady prokazující splnění požadované kvalifikace dle článku 5. zadávacích podmínek; 

e) Další doklady požadované v zadávacích podmínkách (např. plná moc, seznam 

poddodavatelů apod.);  
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11. ZPŮSOB A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK  

Lhůta pro podání nabídek:    Datum:  28. 3. 2018           Hodina: 11:00 hodin 

Dodavatel zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona.  

Nabídky lze zadavateli doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní 

služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. V případě osobního doručení nabídky, popř. 

prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), musí být nabídka doručena na 

podatelnu na adrese městského obvodu Proskovice, Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice.  

V případě doručení nabídky prostřednictvím držitele poštovní licence musí být nabídka doručena na 

adresu: 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
městský obvod Proskovice 

    Světlovská 82/2 
724 00 Ostrava-Proskovice 

 

Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem 

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT „Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice“ a adresou dodavatele, který 

podal nabídku do zadávacího řízení. 

 

12. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY  

Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona, aby účastníci zadávacího řízení k zajištění plnění svých 

povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 100.000,- Kč. Jistotu 

poskytne účastník zadávacího řízení formou bankovní záruky (ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) nebo formou složení peněžní částky na níže 

uvedený účet, případně formou pojištění záruky (dále jen "peněžní jistota"). Peněžní jistotu složí 

zájemce na účet č. 19-1649325349/0800, variabilní symbol je IČO účastníka zadávacího řízení.  

Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu účastníka zadávacího řízení, na 

kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve 

prospěch uvedeného účtu nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo 

originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném 

termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé 

orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní 

stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného 

peněžního ústavu, pokud účastník zadávacího řízení poskytne jistotu složením peněžní částky na účet 

zadavatele v hotovosti. Nedodržení tohoto požadavku může být důvodem k vyloučení účastníka 

zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 48 odst. 3 zákona ZZVZ. 

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud 

účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 

odst. 7 ZZVZ nebo § 124 odst. 2 ZZVZ. 
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Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její 

platnost po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka nesmí obsahovat podmínky nebo výhrady 

ztěžující realizaci práv zadavatele.  

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny 

obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 48 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o 

bankovní záruku. Originál záruční listiny musí být předložen zadavateli v obálce s originálem nabídky, 

avšak nespojený s žádným svazkem. Originál záruční listiny bude uložen v nabídce tak, aby mohl být 

prostřednictvím účastníka zadávacího řízení vrácen neporušený bankovnímu ústavu, který bankovní 

záruku vydal. Prostá kopie této bankovní záruky bude pevně spojena s nabídkou.  

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit 

platnost pojištění po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 

pojištěným je účastník zadávacího řízení a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je 

zadavatel. Účastník zadávacího řízení předloží zadavateli písemné prohlášení pojistitele obsahující 

závazek vyplatit zadavateli za podmínek uvedených v § 41 odst. 8 zákona jistotu. Originál pojištění 

záruky, resp. písemného prohlášení vydaného pojistitelem, musí být předložen zadavateli v obálce s 

originálem nabídky, avšak nespojený s žádným svazkem. 

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 

ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele a) po uplynutí zadávací lhůty, 

nebo b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem 

zadávací lhůty. 

U nabídek podaných společně více účastníky zadávacího řízení je nutné poskytnout vždy jen jednu 

bankovní záruku nebo pojištění záruky. Nelze tedy poskytnout jistotu ve formě složených bankovních 

záruk a/nebo složených pojištění záruk, tzn. je nepřípustné, aby někteří nebo všichni členové sdružení 

předložili více bankovních záruk nebo více pojištění záruk nebo jejich kombinaci v určité výši, jejichž 

celkový součet by se rovnal celkové výši jistoty (bankovní záruky nebo pojištění záruky) požadované 

zadavatelem. 

V případě, že účastník zadávacího řízení poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce 

prohlášení účastníka zadávacího řízení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka 

zadávacího řízení, ve kterém účastník zadávacího řízení uvede údaje pro vrácení peněžní jistoty v 

následujícím členění: 

• Platební údaje pro vrácení peněžní jistoty: 
• Číslo účtu:   
• Kód banky:   
• Název banky:   

• Adresa pobočky:   

 

13. MÍSTO A DATUM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK  

Otevírání obálek s podanými nabídkami se uskuteční v zasedací místnosti v prvním patře na adrese 

sídla zadavatele v termínu:  

Datum: 28. 3. 2018 Hodina: 13:30 hodin  

Otevírání obálek se mají právo zúčastnit dodavatelé, jejichž nabídky do veřejné zakázky byly 

doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Každý dodavatel může být zastoupen nejvýše 1 osobou.  
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Zadavatel přítomným dodavatelům sdělí identifikační údaje dodavatelů a informaci o výši nabídkové 

ceny.  

 

14. PRÁVA ZADAVATELE  

Zadavatel nebude dodavatelům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto 

náklady nesou dodavatelé sami.  

Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v 

rámci lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu či změnu zadávacích podmínek do konce lhůty stanovené pro 

podání nabídek, avšak pouze po předchozím posouzení souladnosti tohoto postupu se ZZVZ.  

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ právo oznámit vyloučení účastníka 

zadávacího řízení a právo oznámit výběr dodavatele uveřejněním oznámení na profilu zadavatele; 

oznámení se tak považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich 

uveřejnění na profilu zadavatele.  

 

15. DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A UPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY ZADAVATELE  

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem, popřípadě s dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel 

povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.  

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 90 dní od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek. 

 

16. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo  

Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace  

Příloha č. 4 – Výkaz výměr, projektová dokumentace 

Příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení o poddodávkách  

 

V Proskovicích dne 9. 3. 2018 

Mgr. Marie Matějová v. r. 
starostka 


