Statutární město Ostrava
městský obvod Plesná

03/2022
Zadávací dokumentace
na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů. Zadávací řízení se neřídí č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je zadávána v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu SMO MOb Plesná.
Název veřejné zakázky:

„Oprava přístupových cest hřbitova v Plesné“- III. etapa
Identifikační údaje zadavatele:
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Městský obvod Plesná
zastoupený starostou panem Pavlem Hrbáčem
Dobroslavická 83
725 27 Ostrava-Plesná
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1.Vymezení předmětu výběrového řízení a stručný popis
Předmětem plnění zakázky je celoplošná oprava přístupových ploch k jednotlivým hrobům veřejného
pohřebiště v Ostravě – Plesné:
Přístupové plochy:
Stávající přístupové plochy k jednotlivým hrobovým místům, které jsou tvořeny směsí různých
materiálů (zámková dlažba, betonové obruby, betonové dlaždice, betonové kostky, povrchy z litého
betonu atd.) budu nahrazeny zámkovou dlažbou tl. 60 mm přírodní barvy. Stávající přístupové
plochy, včetně obrub bude vybourány, odstraněny a nově provedeny v zámkové dlažbě. Obrubníky
budou kladeny do betonového lože tak, aby nedošlo k dotčení a poškození stávajících hrobových
staveb. Prostor vzniklý mezi obrubou přístupové plochy a stávajícími hrobovými stavbami bude
vyplněn kačírkem frakce 1,6-3,2 cm, uloženém na podkladovou propustnou geotextilii. Taktéž
prostor mezi jednotlivými hrobovými místy bude upraven položením propustné geotextilie
s následným vysypání kačírkem frakce 1,6-3,2 cm.
V rámci akce bude realizováno:
• odstranění stávající zpevněné plochy přístupových ploch (zámková dlažba, betonové obruby,
betonové dlaždice, betonové kostky, povrchy z litého betonu atd.) - 380 m2
• odstranění podloží do hl. 200 mm – 76 m3
• odvoz suti, betonu včetně likvidace – 60 t
• odvoz výkopku po odstranění podloží a pro osazení obrub - 76 m3
• dodávka a osazení zahradních obrubníků 500x210x30 mm do betonového lože – 1236 m
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•
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dodávka drceného kameniva frakce 0-32 mm - 57 m3
mechanické hutnění zpevněného kameniva frakce 0-32 mm – 380 m2
dodávka a uložení vrchní vrstvy z drceného kameniva frakce 4-8 mm – 12m3
dodávka a kladení zámkové dlažby přírodní barvy např. rozměrů 200x100 mm, mocnost 60
mm - 380 m2
• vyplnění spár zámkové dlažby – 380m2
• dodávka a pokládka propustné geotextilie - 150 m2
• dodávka a položení kačírku frakce 1,6-3,2 cm - 40 m3
Pokud pro účely definování standardů navržených položek je uveden přímý nebo nepřímý odkaz na
typ výrobku, katalogové číslo, název či jinou obdobnou specifikaci, není tím dána povinnost
dodavatele zahrnout do své nabídky tento konkrétní výrobek. Zadavatel výslovně připouští u každého
takového odkazu použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, a to v těch případech,
kdy dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby či stavební práce splňují „rovnocenným“
způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami, případně splňují stanovené požadavky na
výkon nebo na funkci.

VZOROVÝ ŘEZ zámkové dlažby

Předmětem veřejné zakázky je rovněž:
- zajištění chodu hřbitova, zejména při pohřbech
- zabezpečení stávajících hrobových staveb před poškozením či zničením
- záruční doba 60 měsíců
- předání všech potřebných dokladů, atestů, certifikátů
- vyklizení a uvedení ploch zařízení staveniště do původního stavu
- vytýčení sítí apod.
2. Předpokládaná hodnota zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je celkem 818.000,- Kč.
3. Druh veřejné zakázky:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu
4. Místo plnění zakázky
Místo stavby: Hřbitov Ostrava – Plesná
Katastrální území: Stará Plesná [721689]
Obec: Ostrava (554821)
Parcelní číslo: p.č. 769
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5. Předpokládaný termín zahájení plnění / realizace
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací do 7 dnů od předání a převzetí staveniště, přičemž se
předpokládá, že staveniště bude předáno 8/2022. (Termín plnění je podmíněn řádným ukončením
zadávacího řízení). Předpokládaný termín ukončení celé realizace je do 60 dnů od předání a převzetí
staveniště.
6. Lhůta vázanosti nabídkou a jistota
a) Nabídka je pro uchazeče závazná po dobu 60 dnů od konečného termínu stanoveného pro podání
nabídek.
b) JISTOTA – zadavatel nepožaduje jistotu
7. Prokázání kvalifikačních předpokladů:
• Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
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orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu - § 49 obchodního zákoníku,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d)
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu - (§5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
Výše uvedené základní kvalifikační předpoklady splní uchazeč předložením čestného prohlášení
(uchazeč může využít vzor - viz příloha ZD), kde prohlásí, že tyto předpoklady splňuje.
• Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč předloží:
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a) kopii výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Předmět podnikání musí odpovídat předmětu zakázky;
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Především se jedná o živnostenské oprávnění – provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
• Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů:
Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže dodavatel:
předložením seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let, v němž musí doložit, že
v tomto období ukončil min. 3 stavby obdobného charakteru, každou v hodnotě min. 2 mil. Kč
bez DPH, (za obdobné zakázky se považuje výstavba či úprava či oprava chodníků, cyklostezek,
pokládky povrchů, výstavba silnic).
Uchazeč k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů využije tabulku v příloze
zadávací dokumentace.
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace jsou požadovány v prosté kopii. Je-li
zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče,
v případě podpisu jinou osobou musí být součástí dokladů zmocnění této osoby. Toto ustanovení
platí i v případě podpisu nabídky či návrhu smlouvy jinou osobou než statutárním orgánem uchazeče.
Nesplnění této podmínky posoudí zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a
výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Splnění kvalifikačních předpokladů lze též prokázat předložením výpisem ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů (dle § 127 ZVZ), případně předložením certifikátu (dle § 134 ZVZ).
• Společná nabídka, prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, zahraniční
dodavatel
a) Pokud není Uchazeč schopen prokázat splnění části kvalifikace požadované Zadavatelem v
plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím
subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit: doklady prokazující splnění
základního kvalifikačního předpokladu dle písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu (kopii výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán)
subdodavatele a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů.
b) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika Uchazeči společně a za tímto účelem
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z Uchazečů povinen prokázat splnění
základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu - výpis z
Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán v plném rozsahu.
Současně musí Uchazeči předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito
dodavatele budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli v právních vztahů vzniklých
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných vztahů vyplývající z veřejné zakázky.
c) Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle právního řádu v zemi sídla,
a to v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací. Pokud se některý doklad u zahraničního
dodavatele nevydává, učiní zahraniční dodavatel o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady
prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením
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překladu do českého jazyka (zadavatel nepožaduje úředně ověřený překlad). Povinnost připojit
k dokladům překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
8. Prohlídka místa plnění
Zadavatel nepředpokládá konání prohlídky místa plnění, neboť to není pro zpracování nabídky ani
plnění veřejné zakázky nezbytné. Pokud by však některý dodavatel přesto na prohlídce trval,
zadavatel sděluje, že místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupné.
9. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli – kontaktní osobě zadavatele (Pavlu Hrbáčovi)
písemně (nejlépe elektronicky na adrese phrbac@plesna.ostrava.cz) dodatečné informace k zadávací
dokumentaci. Dodatečné informace je nutné doručit pověřené osobě zadavatele min. 4 pracovních
dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím
podmínkám nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace.
Odpověď na dotazy uchazečů a dodatečné informace budou poskytnuty všem dodavatelům, kteří
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
10. Obsah a členění nabídky
a) Uchazeči budou strukturovat svou nabídku následujícím způsobem:
1. Titulní strana - krycí list nabídky (dle vzoru),
2. Plná moc v případě, že nabídku nepodepisuje statutární orgán zadavatele,
3. Doklady k prokázání splnění kvalifikace,
4. Položkový rozpočet
5. Případné další dokumenty.
b) Ostatní požadavky na nabídku
Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti
manipulaci (svázány či sešity). Nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést
zadavatele v omyl.
11. Způsob zpracování nabídky, forma
Nabídka bude předložena písemně, v českém, případně slovenském jazyce, v jednom originálním
vyhotovení. Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky.
12. Způsob zpracování nabídkové ceny
a) Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a bude zahrnovat náklady na plnění
celého předmětu výběrového řízení, jak je popsána v zadávací dokumentaci včetně všech
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním této zakázky.
b) Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění: nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude
uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu smlouvy o dílo.
Cena díla v sobě bude zahrnovat veškeré náklady na jeho zhotovení. Zhotovitel v rámci předmětu
plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, vytýčení sítí, výkony a média,
kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění této veřejné
zakázky včetně zařízení staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu a pod.
c) Zadavatel nepřipouští v průběhu plnění zakázky překročení nabídkové ceny vyjma případu, kdy
dojde ke změně zákona o dani z přidané hodnoty, ovlivňující výši DPH.
13. Hodnocení uchazečů
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Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena celkem za celý předmět plnění bez
DPH.
14.Lhůta a místo pro předkládání nabídky, otevírání obálek
a) Nabídka bude předložena na kontaktní adresu zadavatele: Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava, a
to do 18.07.2022 , 12:00 hodin. Po tomto termínu nebude nabídka přijata.
b) Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem
„Nabídka „Oprava přístupových cest hřbitova v Plesné“- III. etapa - NEOTVÍRAT“, na
které musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné nabídku vrátit.
c) Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek výběrová komise neotevírá a zadavatel
vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15. Náklady účasti
a) Zadávací dokumentace vč. všech příloh je poskytována zdarma v elektronické formě a bude
uchazeči zaslána elektronickou poštou, lze sjednat též osobní vyzvednutí na kontaktní adrese
pověřené osoby zadavatele.
b) Uchazeč ponese všechny náklady související s přípravou a podáním své nabídky a zadavatel
nebude mít v žádném případě odpovědnost za tyto náklady, bez ohledu na provedení a výsledky
zadávacího řízení.
16. Obecné informace k výběrovému řízení
a) Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným
příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázkách.
b) Uchazeč podá svou nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky, jak to vyžaduje zadávací
dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.
c) Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, termíny a specifikace obsažené
v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud nabídka nebude v každém ohledu
odpovídat zadávací dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení z další účasti v zadávacím
řízení.
d) Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků
stanovených v zadávací dokumentaci.
e) V případě, že se objeví v ZD či jejích přílohách konkrétní název výrobku, obchodní název atd.,
jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení.
f) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
g) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
h) Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zadavatelem, bude vyřazena.

17. Přílohy:
a) Nabídka – Krycí list
b) Čestné prohlášení – prokázání základních kvalifikačních předpokladů
c) Seznam prokazující technické kvalifikační předpoklady
V Ostravě dne 30.06.2022
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
Pavel Hrbáč, starosta MOb Plesná
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