
  

 
 

VÝZVA K  PODÁNÍ NABÍDKY 
A PROKÁZÁNÍ SPLN ĚNÍ KVALIFIKACE 

 
 
Název zakázky: „Protipovodňová opatření městského obvodu Polanka nad 
Odrou“ 
 
Veřejná zakázka dle předmětu: Veřejná zakázka na dodávky  
 
Veřejná zakázka dle limitu: Podlimitní veřejná zakázka   
 
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 3.006.000,- Kč  
 
Tato zakázka bude financována z Fondu soudržnosti EU a národních veřejných 
zdrojů.  
 
Zadavatel:    Statutární město Ostrava, městský   
                                                                 obvod Polanka nad Odrou   
Adresa:                                              1. května 1/2A, 725 25 Ostrava –           
                                                                  Polanka nad Odrou                                                        
IČ:  00845451 
Osoba pověřená jednat za zadavatele:  Pavel Bochnia, starosta městského   
                                                                  obvodu  
Kontaktní osoba zadavatele:                    Roman Mihula, úsek hospodářské  
                                                                 správy a veřejných zakázek  
Telefon:  725 528 511 
E-mail:  mihula@polanka.ostrava.cz  
   
 
Pověřená osoba: ENVIPARTNER, s.r.o. 
 Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00 
IČ: 28358589 
Kontaktní osoba pro výběrové řízení:  JUDr. Radomír Salvet 
Telefon: + 420 604 479 431  
E-mail: salvet@envipartner.cz   



1. Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky 
a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému 
varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro 
městský obvod Polanka nad Odrou. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke 
zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé 
složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové 
dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací 
dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet a obchodní podmínky.  
Dodavatel při realizaci předmětu veřejné zakázky musí postupovat v souladu se 
zákonnými normami upravující danou problematiku. 
Dodávkou se rozumí úplné a bezvadné provedení všech montážních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení předmětu 
veřejné zakázky, včetně zkušebního provozu a proškolení pracovníků zadavatele 
s obsluhou a údržbou.  

 
             Klasifikace předmětu veřejné zakázky: 
 
 

Název CPV 

 
Systémy pro veřejný rozhlas 

 

 
48952000-6 

 

Prevence záplav  
 

 45246400-7 
 

 
 

2. O zaslání kompletní zadávací dokumentace je možno požádat osobu pověřenou 
činnostmi zadavatele na emailové adrese: salvet@envipartner.cz., tel. 604 479 431.    
Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:  

 
             https://vz-polanka.ostrava.cz 
 

3. Místo a lhůta pro podání nabídek    
 

a) Nabídky mohou být podány doporučenou poštou na adresu: Úřad městského 
obvodu Polanka nad Odrou, 1. května čp.1/2a, 725 25 Ostrava – Polanka nad 
Odrou nebo osobně, v podatelně místní radnice ve dnech: pondělí, středa od 
7:30 do 11:15 hod. a od 12:15 do 17:00 hod., v den podání nabídek do 10 hod. 
 

b) Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.7.2016 v 10 hod.   
 

c) Otevírání obálek se uskuteční dne 18.7.2016 v 10 hod. na adrese sídla 
zadavatele.  

4. Požadavky na kvalifikaci  

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji 
kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí dle § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších podkladů (dále jen „zákon“): 
 



a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona; 
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona; 
c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit   
           veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) zákona; 
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.  
 
Podrobná specifikace požadavků na kvalifikaci je uvedena v zadávací dokumentaci.  

 
5. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií   

Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové 
ceny. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.  

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.  

6. Nabídky musí být podány v českém jazyce. Bližší údaje nutné pro zpracování nabídky 
obsahuje zadávací dokumentace.  

 
 
 

     V Ostravě dne 29.6.2016 
 

 
            Pavel Bochnia, starosta městského obvodu  
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