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1. Identifikační údaje zadavatele
1.1. Údaje o zadavateli
veřejný zadavatel č.1 ve smyslu zákona
právní forma
název zadavatele
sídlo zadavatele
IČ
DIČ
osoba oprávněná jednat
kontaktní osoba ve věcech smluvních
e-mail
telefon
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail
telefon

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s. - § 4 odst. 1 písm. e) zákona
akciová společnost
VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30
25911368
CZ25911368
předseda představenstva Mgr. Kamil Vrubl
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kovář
Mgr. Kamil Vrubl
vrubl@arena-vitkovice.cz
+420 596 707 300
Ing. Pavel Sikora
sikora@arena-vitkovice.cz
+420 596 707 177

profil zadavatele

http://vz-arena-vitkovice.ovanet.cz

2. Obecné informace k veřejné zakázce /VZ/
2.1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění zadávané podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby a je realizace díla
spočívajícího v demontáži stávajících mantinelů, ochranných skel a boxů a následné dodávce a
montáži mantinelů, skel a boxů kluziště OSTRAVAR ARÉNY o rozměrech 60x30 metrů, a to při
dodržení požadavků zadavatele uvedených v dokumentu „Technická zpráva (specifikace)“, který je
Přílohou č. 1 těchto Podmínek a požadavků pro zpracování nabídky /PPZN/. Předmětem veřejné
zakázky, který je podrobně specifikován ve „Smlouvě o dílo“ tvořící Přílohu č. 2 těchto PPZN a v
„Soupisu položek dodávek a služeb s Výkazem výměr“, který je Přílohou č. 3 těchto PPZN.
2.2. Další části předmětu veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky dále tvoří:
➢ zpracování věcného harmonogramu realizace díla (dále jen „harmonogram“) a předložení
jeho návrhu zadavateli/objednateli k seznámení; harmonogram bude zpracován tak, aby byly
dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení díla (maximální délka 10
dní); pokud objednatel nebo TDI zjistí v návrhu harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou
pochybnost o správném zohlednění technických nároků na řádnou realizaci díla, sdělí
zhotoviteli své připomínky; zhotovitel je povinen připomínky objednatele do harmonogramu
zapracovat nebo upozornit objednatele na nevhodnost připomínek k úpravě harmonogramu.
Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo harmonogram, k němuž objednatel
vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je
předpokladem pro zahájení realizace díla na místě plnění;
➢ zpracování kladečského plánu a předložení jeho návrhu zadavateli/objednateli k seznámení;
kladečský plán bude zpracován tak, aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro
řádné provedení díla; pokud objednatel nebo TDI zjistí v kladečském plánu údaje, vzbuzující
důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických nároků na řádnou realizaci díla,
sdělí zhotoviteli své připomínky;
➢ zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému
provedení díla včetně zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných norem
vztahujících se k realizované dodávce včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž
veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k
řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný dodavatel;
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➢ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění
pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými předpisy;
➢ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
➢ provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti díla před jeho protokolárním předáním
objednateli;
➢ vedení evidence odpadů vzniklých v souvislosti s demontáží/vybouráním stávajících
mantinelů, ochranných skel a boxů a jejich odvoz a uložení na skládku, včetně úhrady
poplatku za uskladnění, a to vše v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích
předpisů;
➢ provádění průběžného každodenního úklidu přístupových cest k místu plnění díla a provedení
celkového úklidu místa plnění a přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím
díla;
➢ finální úklid místa plnění a finální úklid přístupových cest k místu plnění;
➢ odstranění poškození povrchů v místě přístupových cest způsobených realizací díla (např.
poškrábané zdi apod.);
➢ pořizování fotodokumentace o průběhu realizace díla a její předání objednateli při předání a
převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD-ROM;
➢ pořízení dokumentace skutečného provedení díla vč. dodání veškeré dokumentace
provedených prací a dodávek a dokumentace nezbytné k řádné údržbě předmětu dodávky, a to
ve třech listinných vyhotoveních vč. jednoho vyhotovení na CD-ROM.
2.3.
Výše uvedené požadavky a podmínky zadavatele vymezující předmět zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky jsou souhrnem vybraných požadavků zadavatele, nikoliv však
konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, předpisů a
legislativy. Dodavatel se musí při zpracování své nabídky vždy řídit požadavky obsaženými
v zadávací dokumentaci a také ustanoveními zákona a příslušnými obecně závaznými normami a
předpisy.
2.4.
Podle § 96 odst. 1 zákona zadavatel uveřejnil na svém profilu PPZN a rovněž obchodní podmínky
zpracované ve formě návrhu Smlouvy o dílo, které obsahují další zadávací podmínky nezbytné ke
zpracování a předložení nabídek na zadávanou VZ.
Zadavatel předpokládá, že dodavatelé po seznámení se s obsahem zadávacích podmínek si ještě před
vlastním podáním nabídky vyjasní případné nejasnosti formou žádostí o vysvětlení zadávací
dokumentace (viz dále), kterou podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona tvoří veškeré písemné dokumenty
obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při
zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto
zákonu.
2.5.
Vybraný dodavatel bude ve smyslu zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly. Vybraný dodavatel/zhotovitel si musí být vědom, že je povinen na žádost zadavatele (resp.
objednatele) písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací předmětu
veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady
vážící se k realizaci projektu, umožnit případné ověřování souladu údajů o realizaci projektu
uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem a poskytnout součinnost všem
osobám oprávněným k provádění kontroly (kontrolní orgány Statutárního města Ostravy, územní
finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní
dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly).
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2.6.
Vybraný dodavatel/zhotovitel se zaváže archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků
a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po
dobu min. 10 let od protokolárního předání díla zadavateli/objednateli.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota /PH/ předmětu VZ činí 5,900.000,- Kč bez DPH. Nabídky, které by
obsahovaly vyšší nabídkovou cenu bez DPH než je zadavatelem stanovená PH, budou vyřazeny
z důvodu nesplnění zadávací podmínky a dodavatel bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

4. Technické podmínky veřejné zakázky (§§ 89 a násl. ZZVZ)
Technickými podmínkami se pro účely zadání této veřejné zakázky /VZ/ rozumí podle § 89 odst. 1
písm. a) a b) zákona požadavky zadavatele na vlastnosti předmětu VZ stanovené prostřednictvím
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon, funkci a potřeby zadavatele, které mají být naplněny,
vč.odkazů na normy a technické dokumenty.
Zadavatel stanoví v souladu s § 90 zákona následující dokumenty, podle kterých se bude postupovat
při realizaci VZ:
• zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v
platném znění
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

5. Další podmínky a předpoklady pro uzavření smlouvy
5.1. Další podmínky a předpoklady pro plnění veřejné zakázky
Zadavatel stanoví následující další podmínky a předpoklady pro plnění VZ:
▪ varianty nejsou přípustné (§ 53 odst. 4 ve spojení s § 102 ZZVZ);
▪ v souladu s § 37 odst. 2 zákona zadavatel požaduje, aby v nabídce doložený návrh
Smlouvy o dílo /SOD/ byl podepsán osobou (osobami) oprávněnou/-ými jednat jménem či
za účastníka zadávacího řízení; doložení nepodepsaného návrhu smlouvy znamená
nesplnění zadávacích podmínek a podle § 28 odst. 2 zákona se v průběhu zadávacího
řízení k nabídce nepřihlíží;
▪ podle § 122 odst. 4 zákona u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel
zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti financování terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích
podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, a to
prostřednictvím dálkového přístupu k údajům o skutečném majiteli; nebude-li možné
zjistit tímto postupem údaje o skutečném majiteli, zadavatel ve výzvě podle § 122 odst. 3
zákona vyzve vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci
údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení
a) identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a)
k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
1) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2) seznam akcionářů,
3) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
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▪

▪

4) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
v souladu s § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele, který je akciovou
společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, ověří naplnění důvodů
pro vyloučení podle § 48 odst. 7 zákona, tedy zda má vydány výlučně zaknihované akcie;
pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro
vyloučení, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení;
vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní
formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil
písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení,
s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází (§ 48 odst. 9 ve
spojení s § 46 ZZVZ).

5.2.
V případě nesplnění některé z podmínek a požadavků zadavatele uvedených v čl. 5.1. těchto PPZN,
bude nabídka vyřazena a dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích
podmínek.

6. Doba a místo plnění veřejné zakázky
6.1. Doba plnění veřejné zakázky
Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem do 15.10.2018 se zahájením plnění
dodávky v měsíci lednu 2019. Dodané komponenty tvořící předmět plnění VZ budou do doby
montáže uskladněny v prostorách určených zadavatelem, který zajistí příslušné organizační a
bezpečnostní opatření za účelem vyloučení jejich případného poškození či odcizení.
Vlastní demontáž stávajících mantinelů, ochranných skel a boxů a následnou montáž mantinelů, skel a
boxů zadavatel předpokládá v průběhu měsíce února, března či dubna 2019, a to při odstávce a
přerušení provozu kluziště. O termínu zahájení odstávky kluziště bude zadavatel vybraného
dodavatele písemně informovat, a to nejméně 5 pracovních dnů předem.
Dokončení předmětu zadávané VZ bez vad a nedodělků zadavatel požaduje nejpozději do 15.4.2019.
Uzavření Smlouvy o dílo je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení.
6.2. Místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění veřejné zakázky je OSTRAVAR ARÉNA.

7. Kvalifikace pro podlimitní režim
Požadavky na prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení zadavatel uvedl ve Výzvě k podání
nabídek, kterou v souladu s ust. § 96 odst. 1 zákona uveřejnil na svém profilu – viz výše čl. I.

8. Prohlídka místa plnění VZ, vysvětlení zadávací dokumentace
8.1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky (§ 36 odst. 6 a § 54 odst. 6 ZZVZ)
Zadavatel předpokládá, že účastníci zadávacího řízení si osobně prohlédnou místo plnění veřejné
zakázky a seznámí se s místními podmínkami, možnostmi přístupu, rozsahem a charakterem
stávajícího stavu, riziky škod, možnými škodlivými vlivy na okolí a s dalšími podmínkami, za kterých
bude veřejná zakázka prováděna. Zadavatel umožní prohlídku místa plnění veřejné zakázky dne
7.9.2018 od 10.00 hod. Sraz účastníků prohlídky je v 9.50 hod. před hlavním vchodem sídla
zadavatele Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135 – parkoviště F. Případná diskuse a informace podané
zástupcem zadavatele v průběhu prohlídky nejsou právně závaznými, účastníci zadávacího řízení jsou
oprávněni postupovat dle bodu 8.2. těchto PPZN.
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8.2. Vysvětlení zadávací dokumentace (§ 54 odst. 5 ZZVZ)
Zadavatel může zadávací dokumentaci /ZD/ vysvětlit postupem podle § 54 odst. 5 zákona. Pokud o
vysvětlení ZD písemně požádá dodavatel, postupuje zadavatel podle § 98 odst. 3 až 5 zákona. Písemné
žádosti dodavatelů o vysvětlení ZD musí být zadavateli (viz výše kontaktní osoba – Mgr. Kamil
Vrubl) doručeny nejpozději 7 (4+3) pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.
Písemné vysvětlení zadavatel uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez
identifikace dodavatele, který o vysvětlení požádal, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti,
přičemž je rovněž uveřejní na svém profilu.

9. Způsob zpracování nabídkové ceny
9.1. Základní cenová ujednání
9.1.1.
Účastníci zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za provedení VZ v souladu s PPZN a
zadávacími podmínkami, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena
jako nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem v těchto
PPZN.
9.1.2.
Nabídková cena bude stanovena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky
▪ cena dodávky bez DPH
▪ výše DPH a
▪ celkem cena dodávky včetně DPH.
Do nabídkové ceny zahrne dodavatel veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro kvalitní splnění
kompletního předmětu VZ, včetně veškerých rizik a vlivů (vč. inflačních) během celé doby plnění.
Nabídkovou cenu uvede dodavatel do návrhu SOD a do Krycího listu nabídky (Příloha č. 2 VÝZVY).
V případě nesouladu mezi výší nabídkové ceny v Krycím listu nabídky a výší nabídkové ceny uvedené
v návrhu smlouvy, bude pro hodnocení nabídky rozhodující vždy výše nabídkové ceny uvedená
ve smlouvě.
9.1.3.
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. V celkové ceně
VZ musí být zakalkulováno veškeré vybavení a splnění kompletního předmětu VZ bez vad a
nedodělků, a to nejpozději do termínu ukončení zakázky, tj. 15. dubna 2019.
9.2. Podmínky překročení nabídkové ceny
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, pokud v průběhu plnění VZ dojde ke
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V případě, že v průběhu plnění přijme zákonodárce zákon
měnící současně platnou sazbu daně z přidané hodnoty, bude dodavatelem a zadavatelem proveden
soupis již realizovaných dodávek a montážních prací s původní sazbou DPH, a to ke dni nabytí
účinnosti zákona upravujícího sazbu DPH. Na práce, dodávky a služby nezbytné k řádnému a úplnému
dokončení předmětu plnění VZ bude již použita nová zákonná sazba DPH.
9.3.
Splnění výše uvedených podmínek a požadavků zadavatele je podmínkou pro hodnocení nabídky.
9.4. Způsob oceňování víceprací a méněprací.
Pokud by v případě montáže mantinelů a dalších komponentů tvořících předmět VZ došlo k situaci, že
k řádnému dokončení předmětu plnění zadávané VZ bez vad a nedodělků by bylo nezbytné povést
dodatečné práce či dodatečné služby, které nebylo možné předvídat ani zjistit z obsahu zadávacích
podmínek, bude uzavřen dodatek ke SOD s tím, že cena těchto dodatečných prací či dodatečných
služeb bude sjednána dohodou, přičemž smluvní strany budou vycházet z ceníku RTS a. s.
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10. Obchodní a platební podmínky
10.1. Obchodní podmínky
Podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona zpracoval zadavatel obchodní podmínky vztahující se k předmětu
zadávané VZ ve formě návrhu SOD ve formátu PDF. Návrh smlouvy je dodavatel povinen rukou
doplnit v příslušných částech a tento podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
10.1.1.
V souladu s § 96 odst. 1 zákona zadavatel poskytl ZD formou neomezeného dálkového přístupu na
svém profilu https:/vz-arena-vitkovice.ovanet.cz.
10.1.2.
V případě podání společné nabídky více dodavateli je povinností dodavatelů v části smlouvy
„zhotovitel“ uvést všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku.
10.2. Platební podmínky, sankce, záruka
Vybranému uchazeči může být poskytnuta záloha ve výši 50% nabídkové ceny na základě zálohové
faktury vystavené vybraným uchazečem do 14 dní od podpisu smlouvy o dílo. Smluvní cena po
odečtení zálohy bude uhrazena na základě vystavené faktury po předání a převzetí díla bez vad
bránících užívání. Splatnost faktury bude činit 30 dní.
Podrobné platební podmínky, náležitosti faktury vč. výše případných sankcí obsahuje přiložený návrh
SOD. Zadavatel stanovuje minimální délku záruky na dílo v délce 24 měsíců.
10.3. Požadavky na vybraného dodavatele
10.3.1.
Vybraný dodavatel při podpisu smlouvy doloží zadavateli originál či úředně ověřenou kopii pojistné
smlouvy pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu
způsobenou třetí osobě v minimální výši 5 mil. Kč. Podrobnosti obsahuje návrh smlouvy.

11. Jiné požadavky zadavatele
11.1. Způsob zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována a předána písemně 1x v ORIGINÁLE a 1x kopie nabídky. Nabídka včetně
veškerých požadovaných dokladů bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za
dodavatele. Při podání společné nabídky několika dodavateli může být nabídka podepsána
dodavatelem (vedoucím společníkem), který k tomu bude ostatními dodavateli výslovně zmocněn.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude
kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě zjištěných nejasností v nabídce může zadavatel, resp.
hodnotící komise postupovat ve smyslu § 46 odst. 1 zákona.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla (vč. požadovaných dokladů a příloh s výjimkou event.
doložených prospektových materiálů) zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout
jednotlivé listy nebo části nabídky bez porušení zabezpečení zvoleného dodavatelem. Rovněž
zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou
řadou, přičemž listem číslo 1 by měl být „KRYCÍ LIST NABÍDKY“ (vkládané listy oddělující
jednotlivé části nabídky číslovány být nemusí). Posledním očíslovaným listem nabídky by mělo být
prohlášení podepsané dodavatelem o celkovém počtu listů. Doporučená opatření mají sloužit na
ochranu dodavatele i zadavatele před neoprávněnou manipulací s nabídkou.
11.2. Doporučení na jednotné uspořádání nabídky
Zadavatel doporučuje, aby listy nabídky byly řazeny dále uvedeným způsobem:
• Krycí list nabídky
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•
•
•
•
•
•

obsah nabídky
doklady ke kvalifikaci
v případě potřeby prokázat část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby doklady podle § 83
zákona
návrh Smlouvy o dílo
Závazné prohlášení banky
prohlášení dodavatele o počtu listů nabídky

12. Další součásti PPZN
Příloha č. 1: Technická zpráva (specifikace)
Příloha č. 2: Návrh Smlouvy o dílo ve formátu PDF
Příloha č. 3: Soupis položek dodávek a služeb s Výkazem výměr
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