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         Zadávací dokumentace 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k veřejné zakázce malého rozsahu  

Název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova - 
PD+AD+IČ 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČO zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Petra Macháčková 

Telefon: +420 599 442 398 

E-mail: pmachackova@ostrava.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumných prací, vypracování projektové dokumentace 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení 
s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a soupisu prací a položkových rozpočtů, a dále výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby – 
majetkoprávní - vlastnické vztahy a výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby, to vše v rámci 
stavby „Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova a dostavba kanalizace v ul. Klečkova“, k.ú. Stará Bělá, obec 
Ostrava. 

Podkladem pro vypracování projektových dokumentací jsou investiční záměry „Rekonstrukce vodovodu ul. 
Klečkova“ a „Dostavba kanalizace v ulici Klečkova“, které zpracovala společnost Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. (dále jen OVAK a.s.) v únoru 2016 (příloha č. 6 a příloha č. 7 Zadávací dokumentace). 
Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu s aktuálně platnými „Požadavky na provádění 
stokových sítí a kanalizačních přípojek“ a „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ 
zpracovanými OVAK a.s. (příloha č. 8 a příloha č. 9 Zadávací dokumentace), které jsou také umístěny 
v digitální podobě na webových stránkách www.ovak.cz v části dokumenty ke stažení. 

Předpokládané investiční náklady stavby činí 24.477.893,- Kč bez DPH.  

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Požadavcích na obsah smlouvy (příloha  
č. 1 Zadávací dokumentace). 

II. Způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria ekonomická výhodnost nabídky, se 
stanovenými dílčími hodnotícími kritérii: 

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1-100 bodů. 

1. Pro dílčí kritérium „Nabídková cena bez DPH“ získají hodnocené nabídky bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k nabídce hodnocené. Hodnocena 
bude výše nabídkové ceny bez DPH stanovená uchazečem za celé plnění veřejné zakázky podle 
následujícího článku Zadávací dokumentace. 

Dílčí kritérium Váha kritéria v % 

Nabídková cena bez DPH 70 

Kvalifikace osob zapojených do realizace veřejné zakázky 30 

http://www.ovak.cz/
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2. V rámci dílčího kritéria „Kvalifikace osob zapojených do realizace veřejné zakázky“ bude hodnocena 
kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet a budou za poskytnutí 
příslušných služeb odpovědni. 

Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude za dodržení minimální míry požadavků na prokázání 
technických kvalifikačních předpokladů podle článku VI. odst. 2. Zadávací dokumentace sečtena výše 
investičních nákladů max. pěti uchazečem uvedených referenčních zakázek, na kterých se uvedené 
odpovědné osoby ve stanovené pozici (Hlavní projektant a Rozpočtář) společně podílely. Takto 
stanovený celkový finanční objem investičních nákladů bude předmětem hodnocení. S přihlédnutím 
k rozsahu předmětu této veřejné zakázky zadavatel současně omezuje maximální výši finančního 
objemu investičních nákladů projektované stavby, pro který bude brán zřetel při hodnocení dle tohoto 
dílčího kritéria, a to na částku 50 mil. Kč bez DPH, tzn. bude-li výše investičních nákladů u některé 
z prokazovaných referenčních zakázek vyšší než tato částka, poté pro výpočet bodového hodnocení 
dle tohoto dílčího kritéria bude u jednotlivé referenční zakázky vzata v potaz pouze takto zadavatelem 
stanovena částka. 

Pro toto dílčí kritérium získají hodnocené nabídky bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a 
poměru hodnoty nabídky hodnocené k hodnotě nabídky nejvhodnější. 

Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií pak budou vynásobena vahou daného kritéria. 
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti nabídek 
tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty. 

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu bez DPH za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) bude cenou nejvýše přípustnou.  

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a 
nabídková cena celkem včetně DPH.  

Nabídková cena bude zpracována v souladu se Zadávací dokumentací a v členění dle požadavků na 
obsah smlouvy ze strany zadavatele. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací 
veřejné zakázky. 

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. 

IV. Obchodní podmínky 

Jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy. 

V. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii, v listinné formě v českém jazyce. 

Uchazeč použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku Zadávací dokumentace. 

1. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 2 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 VI. 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 
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obsah smlouvy ze strany zadavatele, které jsou přílohou Zadávací dokumentace. Smlouva nepodléhá 
režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

5. Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě podepsané oprávněnou osobou - 
příloha č. 3 Zadávací dokumentace.  

6. CD nosič, který bude obsahovat textové (zejména návrh smlouvy vč. příloh) a tabulkové části nabídky 
v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS WORD, MS EXCEL. 

7. Ostatní 

VI. Kvalifikační předpoklady 

1. Profesní kvalifikační předpoklady: 

a) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky, zejména oprávnění na projektovou činnost ve výstavbě; 

b) výpis z obchodního rejstříku, jste-li do tohoto rejstříku zapsáni; 

2. Technické kvalifikační předpoklady: 

a) seznam min. 3 a max. 5 služeb obdobného charakteru poskytnutých v posledních 5 letech 
s uvedením ceny, doby a místa jejich poskytnutí a kontaktních údajů na objednatele (včetně 
telefonického kontaktu, kde lze předkládané informace ověřit), na jejichž poskytnutí se tým 
odpovědných osob, který uchazeč pro realizaci této veřejné zakázky předkládá podle následujícího 
písmene technických kvalifikačních předpokladů, spolu podílel. Za službu obdobného charakteru je 
považováno poskytnutí projektových prací (ve stupni – projektová dokumentace k žádosti o 
vydání územního rozhodnutí, projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a 
projektová dokumentace pro provádění stavby, a to současně v rámci 1 zakázky nebo ve 
stupni -  projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, projektová 
dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně projektové 
dokumentace pro provádění stavby, a to současně v rámci 1 zakázky) pro realizaci 
vodohospodářských staveb v intravilánu obce s investičními náklady projektované stavby 
min. 10 mil. Kč bez DPH/zakázka. Přílohou tomuto seznamu budou předložena osvědčení příp. 
smlouva či jiný obdobný doklad o uskutečnění plnění stvrzený osobou objednatele, podle něhož 
bude možné ověřit investiční náklady projektované stavby. Uchazeč použije přílohu č. 4 Zadávací 
dokumentace; 

b) seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou odpovědné za 
poskytování příslušných služeb. Seznam osob (projektový tým) bude obsahovat minimálně 
následující osoby: 

Hlavní projektant (zodpovědná autorizovaná osoba) – s vysokoškolským vzděláním, s minimálně 
10 letou praxí při projektování vodohospodářských staveb, s osvědčením o odborné 
způsobilosti vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor 
„stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (vodohospodářské stavby)“;  

Rozpočtář – s min. středoškolským vzděláním technického směru, s minimálně 5 letou praxí 
v oblasti přípravy a sestavování rozpočtu při zpracovávání projektových dokumentací. 

Uchazeč použije přílohu č. 5 Zadávací dokumentace. Přílohou seznamu budou uchazečem 
doloženy čestná prohlášení jednotlivých členů týmu o praxi v oboru, doklady o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, požadovaná osvědčení jednotlivých členů podle stanovených podmínek, 
prohlášení o vztahu k uchazeči (pracovněprávní či obdobný vztah nebo subdodavatel) a společné 
prohlášení členů týmu, že se společně podíleli na realizovaných zakázkách uvedených a 
uchazečem předkládaných k prokázání technického kvalifikačního předpokladu podle 
odstavce 2. písmene a) tohoto článku Zadávací dokumentace. 

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 
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alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být doloženy v kopiích. 

VII. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 4. října 2016 do 9:00 hodin.  

VIII. Další podmínky a požadavky zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Nabídka uchazeče bude doručena v listinné podobě v řádně uzavřené obálce opatřené adresou 
uchazeče a bude označena: Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace 
v ul. Klečkova  – PD+AD+IČ“ – 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: 1.645.006,- Kč bez DPH. 

IX. Přílohy 

 Požadavky na obsah smlouvy - příloha č. 1 

 Krycí list – příloha č. 2 

 Prohlášení uchazeče o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 

 Seznam významných služeb – příloha č. 4 

 Seznam členů projektového týmu – příloha č. 5 

 Investiční záměr „Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova“ zpracovaný společností OVAK a.s. v únoru 
2016 – příloha č. 6 

 Investiční záměr „Dostavba kanalizace v ulici Klečkova“ zpracovaný společnosti OVAK a.s. v únoru 
2016 – příloha č. 7 

 Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek zpracované společností OVAK a.s.     
– příloha č. 8 

 Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek zpracované společností OVAK a.s.                   
– příloha č. 9 
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