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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k veřejné zakázce malého rozsahu (zadávané v souladu s Metodickým pokynem 
pro zadávání veřejných zakázek pro Regionální operační program NUTS II 
Moravskoslezsko 2007 - 2013, verze 6.00) 
Název veřejné zakázky: Žádosti o dotace na cyklostezky 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Sandra Kyselá 

Telefon, fax: 599 442 035, 599 442 010 

E-mail: skysela@ostrava.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky (služby) 

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování a předložení pěti kompletních žádostí o dotaci na 
vybudování vybraných úseků cyklostezek, včetně všech povinných příloh, do příslušných výzev pro dále 
specifikovaný projekt. Kompletní žádostí se rozumí žádost ve smyslu kvalitativně i kvantitativně v 
pořádku, tedy že žádost bude formálně i věcně bez vad v souladu s požadavky příslušné výzvy 
poskytovatele dotace vyhlášené v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti 
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 (dále jen „ROP“), oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční 
dopravní infrastruktury, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. 
Součástí předmětu plnění je tedy také předložení kompletní žádosti o dotaci z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudržnosti Moravskoslezsko do příslušné výzvy č. 1.1-19  ROP a 1.1-20 ROP ve stanoveném 
termínu, tj. do 18.6.2013, dále zajištění a předložení dokumentů včetně vysvětlení v rámci případného 
doplnění žádosti o dotaci v rámci kontroly formálních náležitostí a také předložení příloh vyžadovaných 
před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně případných doplnění vznesených poskytovatelem 
dotace.  

 
Žádosti o dotace se týkají cyklostezek: 
Část A) Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách 
Přímá součást trasy Odra-Morava-Dunaj. Orientační délka cyklotrasy: 1,8 km.  
Záměr předložit do výzvy č. 1.1-19 ROP, která bude probíhat v období 11.1.2013 – 18.6.2013. 
Kvalifikovaný odhad stavebních nákladů: 17,323 mil. Kč  
 
Část B) Cyklostezka Statek, Mostní 
Přímá návaznost na trasu Ostrava-Beskydy, městské trasy C, E, P a na cyklostezku podél ul. Mostní. 
Orientační délka cyklotrasy: 2,6 km.  
Záměr předložit do výzvy č. 1.1-19 ROP, která bude probíhat v období 11.1.2013 – 18.6.2013. 
Kvalifikovaný odhad stavebních nákladů: 11,8 mil. Kč 

 
Část C) Propojenost cyklistické trasy ul. Psohlavců, Martinovská 
Přímo navazuje na cyklotrasu č. 5 Jantarová stezka na ul. Bílovecké v Ostravě-Svinově, jde o páteřní 
cyklotrasu města Ostravy, navazuje na realizovanou městskou trasu M v Porubě a trasu T v Třebovicích. 
Orientační délka cyklotrasy: 3,7 km.  
Záměr předložit do výzvy č. 1.1-20 ROP, která bude probíhat v období 15.4.2013 – 18.6.2013. 
Kvalifikovaný odhad stavebních nákladů: 27,82 mil. Kč 

 
Část D) Cyklostezka Počáteční – Slezskoostravský hrad a trasa O v Ostravě-Radvanicích 
Úsek Počáteční – Sl. Hrad má přímou návaznost na trasu Ostrava-Beskydy a na trasu O v Radvanicích. 
Trasa O dále navazuje na městskou cyklotrasu J. Orientační délka obou úseků: 2,9 km.  
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Záměr předložit společnou žádost o dotaci na oba související úseky do výzvy č. 1.1-20 ROP, která bude 
probíhat v období 15.4.2013 – 18.6.2013. 
Kvalifikovaný odhad stavebních nákladů: 18,05 mil. Kč 

 
Část E) Cyklostezka Nová Ves – vodárna 
Přímo navazuje na budoucí cyklotrasu Odra-Morava-Dunaj, jedná se o spojnici trasy s centrem města, 
navazuje přímo na trasu F a S v Nové Vsi a M ve Svinově-Dubí. Orientační délka cyklotrasy: 1,7 km. 
Záměr předložit do výzvy č. 1.1-20 ROP, která bude probíhat v období 15.4.2013 – 18.6.2013. 
Kvalifikovaný odhad stavebních nákladů: 26,028 mil. Kč 

 

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jakoukoliv část veřejné zakázky nebo na všechny části 
veřejné zakázky.  

Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této Zadávací dokumentace. 

U předmětné veřejné zakázky se předpokládá, že bude spolufinancována z prostředků Evropské unie 
prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. 

II. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je statutární město Ostrava. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena 
na období zahájené nabytím účinnosti smlouvy (pravděpodobně únor/březen 2013) s předpokládaným 
ukončením plnění po přijetí žádosti o dotaci (pravděpodobně červen 2013).  

III. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat pro každou jednotlivou část veřejné zakázky podle 
kritéria: 

- nejnižší nabídková cena bez DPH 

IV. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění každé jednotlivé části veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez DPH každé jednotlivé části bude cenou nejvýše přípustnou.   

Nabídková cena každé jednotlivé části bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez 
daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH. Nabídková 
cena každé jednotlivé části bude uvedena na krycím listu nabídky. Nabídková cena každé jednotlivé 
části bude zpracována v souladu se Zadávací dokumentací a v členění dle Požadavků na obsah 
smlouvy ze strany zadavatele. 

Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu zadavateli. 

Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v požadavcích na obsah smlouvy ze strany zadavatele. 

V. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma sazeb DPH. 

VI. Obchodní podmínky 

Jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy. 
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VII. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě, v českém jazyce. 

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku Zadávací 
dokumentace. 
1. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu použijte přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace. 

2. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 
(kapitol) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu VIII. Zadávací dokumentace (Kvalifikační 
předpoklady). 

4. Písemný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. 
Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis 
z obchodního rejstříku, plná moc). Písemný návrh smlouvy bude zpracován v rozsahu požadavků na 
obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou součástí zadávací dokumentace. Smlouva 
nepodléhá režimu obchodního tajemství dle § 17 – § 20 Obchodního zákoníku.  

5. Ostatní. 

VIII. Kvalifikační předpoklady 

1. Profesní kvalifikační předpoklady: 

 příslušné oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky a 

 aktuální výpis z obchodního rejstříku, jste-li do tohoto rejstříku zapsáni.  

2. Technické kvalifikační předpoklady: 

Část A)  seznam min. 3 významných služeb obdobného charakteru provedených v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktních údajů (vč. telefonního kontaktu) na 
objednatele. Za významnou službu obdobného charakteru je považována zpracovaná, 
předložená a schválená žádost o poskytnutí dotace z fondů EU. Ze seznamu významných 
služeb bude zřejmé, že dodavatel splňuje následující minimální úroveň tohoto kvalifikačního 
předpokladu: 

o alespoň u 2 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na projekt 
(realizaci) činily minimálně 10 mil. Kč bez DPH/1 zakázku,  

o alespoň u 1 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na projekt 
(realizaci) činily minimálně 5 mil. Kč bez DPH/1 zakázku,  

o alespoň v rámci jedné z výše doložených služeb byla zpracována analýza výnosů a 
nákladů pro projekt z oblasti dopravy, na který byla přiznána dotace. 

 

Část B)  seznam min. 3 významných služeb obdobného charakteru provedených v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktních údajů (vč. telefonního kontaktu) na 
objednatele. Za významnou službu obdobného charakteru je považována zpracovaná, 
předložená a schválená žádost o poskytnutí dotace z fondů EU. Ze seznamu významných 
služeb bude zřejmé, že dodavatel splňuje následující minimální úroveň tohoto kvalifikačního 
předpokladu: 

o alespoň u 1 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na projekt 
(realizaci) činily minimálně 8,5 mil. Kč bez DPH/1 zakázku, a kdy v rámci této služby 
byla na úspěšný projekt zpracována analýza výnosů a nákladů z oblasti dopravy, na 
který byla přiznána dotace s celkovými investičními náklady uvedenými v CBA nad 10 
mil. Kč vč. DPH, 

o alespoň u 2 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na projekt 
(realizaci) činily minimálně 5 mil. Kč bez DPH/1 zakázku.  
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Část C)  seznam min. 3 významných služeb obdobného charakteru provedených v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktních údajů (vč. telefonního kontaktu) na 
objednatele. Za významnou službu obdobného charakteru je považována zpracovaná, 
předložená a schválená žádost o poskytnutí dotace z fondů EU. Ze seznamu významných 
služeb bude zřejmé, že dodavatel splňuje následující minimální úroveň tohoto kvalifikačního 
předpokladu: 

o alespoň u 1 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na jednotlivé 
projekty (realizaci) činily minimálně 20 mil. Kč bez DPH/1 zakázku, 

o alespoň u 2 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na projekt 
(realizaci) činily minimálně 10 mil. Kč bez DPH/1 zakázku,  

o alespoň v rámci jedné z výše doložených služeb byla zpracována analýza výnosů a 
nákladů pro projekt z oblasti dopravy, na který byla přiznána dotace. 

 

Část D)  seznam min. 3 významných služeb obdobného charakteru provedených v posledních 3 letech 
s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktních údajů (vč. telefonního kontaktu) na 
objednatele. Za významnou službu obdobného charakteru je považována zpracovaná, 
předložená a schválená žádost o poskytnutí dotace z fondů EU. Ze seznamu významných 
služeb bude zřejmé, že dodavatel splňuje následující minimální úroveň tohoto kvalifikačního 
předpokladu: 

o alespoň u 2 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na projekt 
(realizaci) činily minimálně 10 mil. Kč bez DPH/1 zakázku,  

o alespoň u 1 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na projekt 
(realizaci) činily minimálně 5 mil. Kč bez DPH/1 zakázku,  

o alespoň v rámci jedné z výše doložených služeb byla zpracována analýza výnosů a 
nákladů pro projekt z oblasti dopravy, na který byla přiznána dotace. 

 
Část E)  seznam min. 3 významných služeb obdobného charakteru provedených v posledních 3 letech 

s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktních údajů (vč. telefonního kontaktu) na 
objednatele. Za významnou službu obdobného charakteru je považována zpracovaná, 
předložená a schválená žádost o poskytnutí dotace z fondů EU. Ze seznamu významných 
služeb bude zřejmé, že dodavatel splňuje následující minimální úroveň tohoto kvalifikačního 
předpokladu: 

o alespoň u 1 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na jednotlivé 
projekty (realizaci) činily minimálně 20 mil. Kč bez DPH/1 zakázku, 

o alespoň u 2 z doložených služeb bude zřejmé, že celkové finanční náklady na projekt 
(realizaci) činily minimálně 10 mil. Kč bez DPH/1 zakázku,  

o alespoň v rámci jedné z výše doložených služeb byla zpracována analýza výnosů a 
nákladů pro projekt z oblasti dopravy, na který byla přiznána dotace. 

 

       Uchazeč použije přílohu č. 3 Zadávací dokumentace. 

V případě, že má uchazeč v úmyslu podat svou nabídku současně k několika částem veřejné zakázky, 
předloží doklady pro splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle odst. 1 tohoto článku zadávací 
dokumentace v jednom vyhotovení, společně pro všechny části veřejné zakázky. Doklady pro splnění 
technických kvalifikačních předpokladů dle odst. 2 tohoto článku zadávací dokumentace uchazeč 
předloží samostatně pro ty části veřejné zakázky, ke kterým svou nabídku podává – tzn. uchazečem 
budou předloženy samostatné seznamy významných služeb pro každou jednotlivou část veřejné 
zakázky (zadavatel zároveň připouští možnost, aby totožná reference prokazující realizaci obdobné 
služby byla uvedena současně v seznamech významných služeb více částí veřejné zakázky, vždy však 
musí splňovat minimální míru tohoto kvalifikační předpokladu stanovenou zadavatelem). 

Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být doloženy v kopiích. 
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V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele požaduje zadavatel 
předložení smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a subdodavatelem, z níž vyplývá závazek 
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

IX. Místo a termín pro podání nabídek 

Místo pro podání nabídek: Magistrát města Ostravy, odbor legislativní a právní, Prokešovo nám. 8, 
Ostrava, PSČ 729 30 

Termín pro podání nabídek je stanoven nejpozději do 11.02.2013 do 9:00 hodin. 

X. Další podmínky a požadavky zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Nabídka uchazeče bude písemná v uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude onačena: 
Veřejná zakázka – „Žádosti o dotace na cyklostezky“ – neotvírat! 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku uchazeče, jehož cena bude posouzena jako 
mimořádně nízká. 

5. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

6. Předpokládaná cena této veřejné zakázky činí: pro část A) 132.231,- Kč bez DPH, pro část B) 
132.231,- Kč bez DPH, pro část C) 132.232,- Kč bez DPH, pro část D) 132.231,- Kč bez DPH, pro 
část E) 132.232,- Kč bez DPH.  

7. S ohledem na výši předpokládaných nákladů se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva (v případě, že bude vybrán 
shodný dodavatel více částí veřejné zakázky, bude s ním uzavřena jedna smlouva pro více částí). 

XI. Přílohy 

 Požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Seznam významných služeb obdobného charakteru – příloha č. 3 

Informace k rozvoji cyklistické dopravy na území statutárního města Ostravy jsou uvedeny na webovém 
odkazu: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnic-mostu-
rozvoje-a-organizace-dopravy/koncepce-rozvoje-cyklisticke-dopravy-v-ostrave 
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