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Výzva k podání nabídky
Vyzýváme Vás k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Cyklostezky (žádost o
dotaci)“.
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 dotaci 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
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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.
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. Orentační 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.
Předpokládaná cena této veřejné zakázky na služby činí: pro část A) 68.500,- Kč bez DPH, pro část B)
57.000,- Kč bez DPH, pro část C) 90.000,- Kč bez DPH, pro část D) 85.000,- Kč bez DPH, pro část E)
99.500,- Kč bez DPH.
S ohledem na výši předpokládaných nákladů se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude spolufinancována ze
strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II
Moravskoslezsko 2007 – 2013.
Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat pro každou jednotlivou část veřejné zakázky podle
kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, požadavky na
zpracování nabídky a další podmínky této veřejné zakázky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je
nedílnou součástí této výzvy. Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na profilu zadavatele
https://verejnezakazky.ostrava.cz/.
Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce, doručte doporučenou poštou v uzavřené
obálce opatřené na uzavření razítkem (kontaktní adresou uchazeče), případně jinými identifikačními údaji
odesílatele, a označené:

Veřejná zakázka „Cyklostezky (žádost o dotaci)“ – n e o t v í r a t !
na adresu:
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nebo osobně tamtéž, kancelář č. 225a, 2. poschodí, tel. 599 443 256 (Ing. Ivana Růžičková), v pracovních
dnech: pondělí až čtvrtek od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod. a pátek od 8:00 hod. do
11:30 hod. nejpozději však do pondělí 28.1.2013 do 09:00 hod.

Mgr. Renata Kolková
vedoucí odboru legislativního a právního

Příloha: Zadávací dokumentace
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