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         Zadávací podmínky 

 ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
k veřejné zakázce malého rozsahu  

Název veřejné zakázky: Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava 

IČO zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Aleš Horák 

Telefon: 599 443 012 

E-mail: ahorak@ostrava.cz 

I. Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace díla „Architekturní nasvětlení Sýkorova 
mostu“ v k.ú. Moravská Ostrava a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. Předmětem je zpracování návrhu, 
dodání, montáž a zprovoznění navrženého osvětlení v souladu s: 
- technickými podklady pro zadávací dokumentaci „Osvětlení konstrukce mostu Miloše Sýkory“, které 

zpracovala společnost PTD Muchová, s.r.o. v 01/2017, 
- rozhodnutím útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy č.j. 

SMO/377989/16/ÚHAaSŘ/Dvo ze dne 7. 11. 2016, 
- vyjádřením odboru dopravy Magistrátu města Ostravy č.j. SMO/463143/16/OD/Ada ze dne 5. 12. 2016 

(příloha č. 5 zadávacích podmínek). 

Vzhledem k tomu, že Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předpokládá umístění 
květinových truhlíků na stávající ocelové zábradlí po obou stranách mostu, nebude toto zábradlí pro 
umístění osvětlovací techniky a příslušenství použito. 

Dodávka a montáž svítidel bude specifikována v nabídkové dokumentaci. V rámci nabídky dodavatel 
předloží: 
 světelně technický návrh osvětlení konstrukce mostu vč. vizualizace nasvětlení mostu v digitální 

podobě, 
 montážní a výrobní dokumentaci, kde bude uvedena konkrétní specifikace svítidel a jiných dodaných 

materiálů včetně podrobného položkového ocenění dodávek a montážních prací, v dokumentaci bude 
uveden počet a typ použitých svítidel včetně doložení jejich katalogových listů a technických parametrů 
(zdroj, světelný tok, barva světla, teplota chromatičnosti, min. životnost, stupeň krytí, třída spotřeby, 
účinnost, certifikace, materiál a barva svítidel, jejich provedení apod.), dále bude uveden návrh kabeláže 
včetně ochranných trubek, návrh řídícího prvku, specifikace kotvení a kotvícího materiálu včetně 
uvedení způsobu uchycení svítidel a kabelů na konstrukci mostu (rozkreslení detailu) a způsob a 
provedení napojení na rozvod elektrické energie včetně položkového ocenění. Výrobní dokumentace 
bude předložena v případě, že si dodávka a montáž vyžádá díly či komponenty, které nejsou sériově 
vyráběny a budou proto vyrobeny dle potřeb této zakázky, v tomto případě zhotovitel ručí za soulad 
těchto výrobků s legislativními a technickými požadavky či normami. 

Dodavatel zajistí před zahájením montážních prací souhlas s těmito pracemi u Dopravního podniku 
Ostrava, a.s. a u Ostravských komunikací a.s. (oddělení údržby mostů a oddělení správy veřejného 
osvětlení). 

Maximálně možná hodnota této veřejné zakázky činí: 2.000.000,- Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách těchto zadávacích podmínek. 

II. Pravidla pro hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky na základě: 
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- nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality 

Kritérium Váha kritéria v % 

Nabídková cena bez DPH 20 

Kvalita návrhu osvětlení mostu 80 

Způsob hodnocení v rámci jednotlivých hodnotících kritérií: 

1.  Nabídková cena bez DPH – váha 20 %  

Hodnocena bude výše nabídkové ceny bez DPH stanovená dodavatelem za celé plnění veřejné 
zakázky. V rámci tohoto hodnotícího kritéria získají hodnocené nabídky bodovou hodnotu, která 
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky (nejnižší nabídková cena) k nabídce 
hodnocené. Výsledná hodnota bude dále vynásobena příslušnou váhou tohoto kritéria (0,2). 

2.  Kvalita návrhu osvětlení mostu – váha 80 % 

V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocen předložený návrh osvětlení mostu zpracovaný 
v rozsahu zadávacích podmínek, a to dle následujících subkritérií: 

 Světelně technický návrh včetně vizualizace 
 Kvalita a vzhled svítidel 
 Montážní postupy 

Subkritérium Hodnocené aspekty 

Světelně technický 
návrh nasvětlení mostu 

Bude hodnocen celkový vizuální návrh architektonického ztvárnění 
nasvětlení mostu, možnost variability nasvětlení, soulad navrženého 
osvětlení s konstrukcí mostu a okolním prostorem. 

Kvalita a vzhled svítidel Budou hodnoceny technické a estetické parametry svítidel (světelný 
tok, materiál, barva, provedení, energetická náročnost, délka záruky, 
apod.). 

Montážní postupy Bude hodnocena přípustnost a vhodnost navrženého způsobu kotvení 
svítidel, kabeláže a instalačního materiálu na konstrukci mostu, 
náročnost a možnost údržby míst s instalovanými svítidly a 
souvisejícími prvky, náročnost a pracnost demontáže. 

Subkritérium -  Světelně technický návrh včetně vizualizace  

                                Bodová stupnice: 0 - 50 bodů 

Nabídky v tomto subkritériu mohou obdržet od 0 – 50 bodů, přičemž nejvhodnější nabídka obdrží 50 
bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru 
splnění konkrétního subkritéria ve vztahu k nabídce nejvhodnější. 

Nejvýhodněji bude hodnocena nabídka dodavatele, který předloží vizuální návrh architektonického 
ztvárnění nasvětlení mostu, který svým nasvětlením nejvhodněji doplní tuto stavbu a bude v souladu 
s okolním prostředím. 

Subkritérium - Kvalita a vzhled svítidel 

              Bodová stupnice: 0 - 25 bodů 

Nabídky v tomto subkritériu mohou obdržet od 0 – 25 bodů, přičemž nejvhodnější nabídka obdrží 25 
bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru 
splnění konkrétního subkritéria ve vztahu k nabídce nejvhodnější.  

Nejvýhodněji bude hodnocena nabídka dodavatele, který předloží nejvhodnější návrh svítidel splňující 
požadovaná kritéria, jak z hlediska technických parametrů, tak z hlediska vizuálního a 
architektonického. 

Subkritérium -  Montážní postupy  

               Bodová stupnice: 0-25 bodů 

Nabídky v tomto subkritériu mohou obdržet od 0 – 25 bodů, přičemž nejvhodnější nabídka obdrží 25 
bodů a každé následující nabídce bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru 
splnění konkrétního subkritéria ve vztahu k nabídce nejvhodnější.  

Nejvýhodněji bude hodnocena nabídka dodavatele, který předloží nejvhodnější návrh kotvení svítidel, 
kabeláže a instalačního materiálu z přípustných variant kotvení k mostní konstrukci se zohledněním 
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následné údržby a demontáže. 

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny dle jednotlivých subkritérií a budou obodovány v rozsahu bodové 
stupnice pro každé jednotlivé subkritérium, a to na základě vzájemného porovnání nabídek. Po sečtení 
bodů získaných v rámci jednotlivých subkritérií bude nabídce s nejvyšším takto dosaženým počtem 
bodů přiřazena bodová hodnota ve výši 100 bodů a každé další následující nabídce bude přiřazena 
hodnota, která vznikne násobkem 100 a poměru získaných bodů hodnocené nabídky k počtu bodů 
nejvhodnější nabídky (nabídky s nejvyšším počtem bodů). Výsledná hodnota bude dále vynásobena 
příslušnou váhou tohoto kritéria (0,8).  

Celkové hodnocení nabídek 

Na základě součtu výsledných bodových hodnot přidělených nabídkám v jednotlivých dílčích kritériích 
bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, a to tak, že jako nejúspěšnější bude 
stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové hodnoty. 

III. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební a obchodní podmínky 

1. Požadavky na zpracování nabídkové ceny: 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „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 zadávacími podmínkami. Součástí nabídky bude 
Kalkulace nákladů, která bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky 
s oceněním všech dílčích dodávek, prací a služeb. 

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky.  

2. 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. 

3. Obchodní podmínky: 

Jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek – Požadavky na obsah smlouvy, které 
dodavatel doplní dle požadavků zadavatele. 

IV. Požadavky na kvalifikaci 

1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel doložením: 

 aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán. 

2. Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel doložením: 

 seznamu realizovaných zakázek obdobného charakteru provedených v posledních 5 letech 
s uvedením ceny, termínu dokončení a kontaktních údajů na objednatele (včetně telefonického 
kontaktu). Ze seznamu bude zřejmé, že dodavatel realizoval v uvedeném období alespoň 5 zakázek, 
jejichž předmětem bylo architektonické nasvětlení mostu, objektu, budovy či stavební konstrukce o 
min finančním objemu 0,5 mil. Kč. 

   Dodavatel použije přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek. 

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, požaduje zadavatel předložení 
písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí 
věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

V. Požadavky na způsob zpracování nabídky  

1. Nabídka bude předložena písemně v jednom originále, v listinné podobě a v českém jazyce. 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

  
4/5   

 

         Zadávací podmínky 

2. Dodavatel použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávacích 
podmínek: 

2.1 Krycí list nabídky. Pro sestavení Krycího listu dodavatel použije přílohu č. 2 těchto zadávacích 
podmínek. 

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

2.3 Doklady, jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku IV. těchto zadávacích 
podmínek (tyto doklady budou doloženy v kopiích). 

2.4 Návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou              
č. 1 těchto zadávacích podmínek. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou 
podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá 
dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva 
nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

2.5 Prohlášení dodavatele o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 těchto zadávacích 
podmínek. Prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a to stanoveným 
způsobem (oprávnění k podpisu – viz bod. 2.4 tohoto článku zadávacích podmínek). 

2.6 Světelně technický návrh osvětlení konstrukce mostu včetně vizualizace nasvětlení mostu 
v digitální podobě dle zadávacích podmínek. 

2.7 Montážní a výrobní dokumentace, kde bude uvedena konkrétní specifikace svítidel a jiných 
dodaných materiálů včetně podrobného položkového ocenění dodávek a montážních prací, 
v dokumentaci bude uveden počet a typ použitých svítidel včetně doložení jejich katalogových listů 
a technických parametrů (zdroj, světelný tok, barva světla, teplota chromatičnosti, min. životnost, 
stupeň krytí, třída spotřeby, účinnost, certifikace, materiál a barva svítidel, jejich provedení apod.), 
dále bude uveden návrh kabeláže včetně ochranných trubek, návrh řídícího prvku, specifikace 
kotvení a kotvícího materiálu včetně uvedení způsobu uchycení svítidel a kabelů na konstrukci 
mostu (rozkreslení detailu) a způsob a provedení napojení na rozvod elektrické energie včetně 
položkového ocenění. 

2.8 Elektronické medium (CD, DVD, USB flash), které bude obsahovat textové a tabulkové části 
nabídky v editovatelné podobě ve formátech kompatibilních s programy MS Office, needitovatelné 
dokumenty budou spustitelné v aplikaci Acrobat Reader. 

2.9 Ostatní. 

VI. Lhůta a místo pro podání nabídek 

1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 8. června 2017 do 9:00 hodin. 

2. Místo pro podání nabídek: Nabídka dodavatele bude doručena v uzavřené obálce, opatřené adresou 
dodavatele a označené: Veřejná zakázka „Architekturní nasvětlení Sýkorova mostu“- neotvírat! na 
adresu: 

Magistrát města Ostravy 
odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí  
Prokešovo nám. 8 
729 30 Ostrava 

nebo osobně tamtéž, kancelář č. 226, 2. poschodí, tel. 599 443 051, v pracovních dnech: pondělí až 
čtvrtek od 8:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. a pátek od 8,00 hod. do 11,30 hod. 

VII. Další podmínky a požadavky zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

2. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku dodavatele, jehož cena bude posouzena jako 
mimořádně nízká. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 



Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

  
5/5   

 

         Zadávací podmínky 

VIII. Přílohy 

 Požadavky na obsah smlouvy – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

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

 Seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru – příloha č. 4 

 Zadávací podklady – příloha č. 5: 
- technické podklady pro zadávací dokumentaci „Osvětlení konstrukce mostu Miloše Sýkory“, které 

zpracovala společnost PTD Muchová, s.r.o. v 01/2017, 
- rozhodnutí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy č.j. 

SMO/377989/16/ÚHAaSŘ/Dvo ze dne 7. 11. 2016, 
- vyjádření odboru dopravy Magistrátu města Ostravy č.j. SMO/463143/16/OD/Ada ze dne 5. 12. 

2016. 
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