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Poptávka na realizaci akce: „Propojení MK Ke Kořeni s MK Dlouhoveskou“. 
 
Na základě rozhodnutí výběrové komise pro zadávání veřejných zakázek Vás tímto vyzýváme 
k podání nabídky na realizaci akce pod názvem „Propojení MK Ke Kořeni s MK Dlouhoveskou“. 
Pokud máte zájem, nabídku zpracujte podle následujících  zadávacích podmínek: 
 
  

ZADÁVACÍ PODMÍNKY 
k veřejné zakázce malé hodnoty na stavební práce „Propojení MK Ke Kořeni s MK 

Dlouhoveskou“ 
 
 

1. Objednatel zakázky: 
 
Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, 
IČ:    00300063 
DIČ: CZ00300063 
zastoupeno Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města  
bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín,  
č. ú.:   1843589399/0800 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:    Mgr. Pavel Paschek, starosta města  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, technik  OInv  
 
2.      Způsob zadání zakázky  
 
Zakázka je zadána dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, jako zakázka malého rozsahu, mimo režim tohoto zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
  
Druh veřejné zakázky: stavební práce 
 
 

Město Hlučín 
Městský úřad Hlučín 
Odbor investic  
Mírové náměstí 23, 748 01  Hlučín 

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:       

 NAŠE ZN.: HLUC/11137/2022/HO 
   

VYŘIZUJE: Ing. Holibková Pavla 
 TEL.: 602 567 822  
 E-MAIL: holibkova@hlucin.cz 

  
DATUM: 7.2.2022 
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3. Předmět zakázky: 

 
Předmětem zakázky jsou stavební práce pro realizaci akce „Propojení MK Ke Kořeni s 
MK Dlouhoveskou“. Jedná se o realizaci následujících stavebních objektů: 
SO 100 – pozemní komunikace 
SO 300 – odvodnění 
SO 800 – vegetační úpravy  
 
Budou provedeny následující úpravy: 
- Oprava stávající komunikace v proluce mezi MK Ke Kořeni a Dlouhoveskou, podél které 

bude v celé délce vybudován nový chodník š: 1,50m. Veřejné osvětlení není součástí 
zadávací dokumentace, bude realizováno TS Hlučín s.r.o. 

- Odvodnění nových zpevněných ploch bude svedeno do nově navrženého otevřeného 
příkopu a přes horskou vpusť do retenční nádrže, kde se voda zachytí a poté odvede přes 
novou kanalizační přípojku do stávající kanalizace. 

- Provedené terénních úprav vč. výsadby 
 
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované Ing. Dagmar Hrubovskou, 
Bílovecká 1, 746 01 Opava v 06/2021 
 

 
Součástí díla je rovněž: 

 

Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších 
podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

 Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech,  
vyhlášky č. 8/2021 Sb, o katalogu odpadů.   

 
            Zajištění denního úklidu přístupové cesty ke staveništi. 
  
 
 

Součástí díla je dále: 
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 Vybudování zařízení staveniště, vybudování měřených přípojek vody a elektro pro 
provádění stavby, vč. úhrady energií, zajištění povolení k záboru veřejného 
prostranství atd. 

 Zajištění dopravní obslužnosti, zajištění oprávněných požadavků majitelů přilehlých 
nemovitostí, zajištění bezpečnosti staveniště a zabezpečení staveniště, zajištění 
bezpečnosti chodců a vozidel na přilehlých komunikací atd. 

 Vedení stavebního deníku, předání a převzetí díla vč. odstranění vad. 
 Dodání veškerých atestů a certifikátů použitých materiálů, dokumentace skutečného 

provedení díla, geometrické zaměření stavby a geometrický plán.  
 

 
 
4. Doba a místo plnění: 

 
                   Dobu plnění uchazeč nabídne v návrhu smlouvy o dílo takto: 
                   Předání staveniště:           předpoklad 04/2022 

Zahájení prací:                         práce budou zahájeny dnem předání 
staveniště   

Termín dokončení stavebních prací: do ……………….. kalendářních dnů od 
předání staveniště zhotoviteli  (nejvíce však 
90 kalendářních dní od předání staveniště 
zhotoviteli a nejméně 5 dní před termínem 
předání díla) 

Termín předání díla:  do ……………….. kalendářních dnů od 
předání staveniště zhotoviteli (nejvíce však 95 
kalendářních dní) 

                      
                  Místo plnění:   parc. č. 1230, 1231, 1228/2, 1228/3, 4238/1, 4222/1, 4222/2, 4236/8 a 

4202/15  vše v k.ú. Hlučín  
 

 
5. Platební podmínky a sankce. 

 
a. Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. 
b. Úhrada ceny za dílo bude provedena a uhrazena po písemném předání a převzetí předmětu 

díla a odstranění vad rovněž na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených 
prací. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení  

c. Sankce za nedodržení termínu splnění díla je stanovena na 2 000,- Kč za den prodlení. 
d. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 

 
6. Předání zadávací dokumentace: 

 
a. Výzva uchazečům k podání nabídky bude zaslána doporučeným dopisem spolu se 

zadávací dokumentací na CD nosiči. 
b. Uchazečům, kteří získají informaci o výběrovém řízení na internetových stránkách města 

Hlučína, bude zadávací dokumentace předána na vyžádání.  
 
 
 
 



4 

7. Organizace soutěže: 
 

a. Zadávací dokumentaci tvoří tento zadávací dopis vč. příloh. 
b. Výzva uchazečům k podání nabídky bude zaslána doporučeným dopisem. Zájemci se 

mohou do soutěže přihlásit také na základě informací uveřejněných na 
http://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin/verejne-zakazky/  

c. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 21.2.2022 v 10,00 hod se srazem účastníků na 
místě plnění, z ul. Dlouhoveské.  

d. Případné připomínky a požadavky na vyjasnění předané zadávací dokumentace zašle 
uchazeč na e-mailovou adresu holibkova@hlucin.cz, nejpozději do 23.2.2022 do 12:00 
hod a vyjasnění bude zadavatelem zavěšeno do dvou pracovních dnů na webových 
stránkách města Hlučína http://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin/verejne-zakazky/ pod 
uvedenou zakázkou. 

 
 
 
 

8. Způsob předání nabídky: 
 

a. Nabídka v zalepené obálce bude z rubové strany na uzavření zabezpečena proti 
neoprávněnému otevření (např. opatřena razítkem zpracovatele nabídky nebo přelepem 
s razítkem atp.) a z líce zřetelně označena názvem a adresou uchazeče a nápisem „–
Veřejná zakázka –– „Propojení MK Ke Kořeni s MK Dlouhoveskou“. Bude podána 
nebo doručena na podatelnu Městského úřadu Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 
HLUČÍN, budova C nejpozději dne 9.3. do 9,00 hodin.  

b. Nabídky podané po tomto termínu nebudou do soutěže přijaty a nebudou hodnoceny. 
c. Obálky poškozené, otevřené nebo označené v rozporu se zadávacími podmínkami 

nebudou hodnoceny. 
 
 

9. Obsah nabídky: 
 
                  Nabídka bude obsahovat následující: 

a. Písemný návrh smlouvy o dílo respektující předmět zakázky – čl. II. a podepsaný 
osobou oprávněnou. Obsahem smlouvy o dílo bude rovněž doba plnění díla tak, jak 
je požadováno v čl. IV. Ve smlouvě o dílo bude uvedena splatnost faktur minimálně 
30 dnů od vystavení a bude uvedena záruční doba na provedení stavby min. 60 
měsíců (na stavební práce).  

b. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v české měně bez DPH a vč. DPH 
a bude obsahovat veškeré náklady spojené s předmětem zakázky.  

c. V návrhu smlouvy o dílo bude obsaženo ujednání: smluvní strany se dohodly, že za 
nedodržení termínu splnění díla bude zhotoviteli uložena sankce, a to 2.000,- Kč za každý 
den prodlení. 

d. Oceněný výkaz výměr v tištěné podobě, podepsán oprávněnou osobou uchazeče.  
e. Oceněný výkaz výměr v digitální podobě na CD nosiči. 
f. Prokázání kvalifikačních předpokladů – výpis z obchodního rejstříku (pokud je firma 

v OR zapsána), doklad o oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky (výpis 
z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list – provádění staveb 
vč. jejich změn), vodohospodářské stavby, dopravní stavby. 
Dále dodavatel prokáže kvalifikaci předložením níže uvedených prohlášení: 
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 dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
(prokazuje se předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve 
vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením), 

 dodavatel 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 (prokazuje se čestným prohlášením), 

 dodavatel 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 (prokazuje se potvrzením 
příslušného orgánu či instituce)vůči majetku dodavatele 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 nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů (prokazuje se čestným 
prohlášením) 

 dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, 
nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 
nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele 
(prokazuje se výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného 
čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku 
zapsán). 

 
Splnění kvalifikačních předpokladů podle výše uvedených bodů lze rovněž prokázat 
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje jednotlivé 
dokumenty.  
 
Veškeré dokumenty nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a postačí 
předložit jejich prosté kopie, kdy zadavatel si vyhrazuje právo na předložení 
originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy. 

 
g. Budou doloženy reference o obdobných zakázkách – min 1 referenční stavba s minimální 

hodnotou 4 000 000,- Kč bez DPH, která byla dokončena v posledních 5 letech a 2 
referenční stavby s minimální hodnotou 2 500 000,- Kč bez DPH, které byly dokončeny 
v posledních 3 letech. 

h. Subdodavatelské schéma, pokud budou některé stavební práce prováděny prostřednictvím 
subdodavatelů vč. dodání jejich identifikačních údajů a věcného vymezení prací.  

i. Nabídka, která nebude splňovat podmínky poptávky a respektovat čl. 8, bod a - h, 
bude z hodnocení vyloučena. 

 
 
10. Hodnotící kritéria: 

 
      Kritériem pro výběr zhotovitele bude celková nejnižší nabídková cena bez DPH.  

 
 

11.  Vyhodnocení nabídek: 
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a. Vyhodnocení nabídek proběhne dne 9.3.2022 v 10,00 hod bez účasti uchazečů. Výběrová 
komise provede kontrolu neporušenosti obálek, rozhodne o vyřazení obálek označených 
podatelnou jako poškozené, otevřené a označené v rozporu se zadáním. Tyto obálky budou 
vráceny uchazečům. Rovněž obálky nabídek doručené po termínu podání nebudou otevřeny 
a budou vráceny zpět uchazečům.  

b. Dále výběrová komise provede kontrolu úplnosti nabídek a do zápisu uvede požadovaná 
hodnotící kritéria. 

c. Výběrové komise vyhodnotí podané nabídky a určí pořadí uchazečů.  
d.  Pořadí uchazečů předloží Radě města Hlučína k rozhodnutí o výběru.  

 
12.  Jako zadavatel si vyhrazujeme právo: 
 

a. nepřipouštět variantní řešení nabídky 
b. změnit podmínky poptávky 
c. odmítnout všechny nabídky nebo zrušit veřejnou zakázku kdykoliv v jejím průběhu až do 

uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, a to bez udání důvodů, neuzavřít smlouvu 
s žádným účastníkem. O případném zrušení výběrového řízení budou všichni zájemci 
informováni. 

d. nevracet uchazečům podané nabídky. 
e. neposkytovat uchazečům náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží v souvislosti se 

svou účastí v zadávacím řízení. 
f. vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky 
g. o smlouvě o dílo dále jednat a upřesnit její konečné znění 

 
 
 
 
Přílohy:  Projektová dokumentace vč. výkazu výměr 
     Návrh smlouvy o dílo  
 

   S pozdravem 
 

 
 
 

 
   Ing. Pavla Holibková 
   pověřená vedením odboru investic 
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