
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Oprava PTZ OS II. et. Ing. P. Vychodil 9.2.2018 

 
 
 
 

Výzva k podání nabídky: „Oprava tramvajové křižovatky Okresní soud, Olomouc 
výhybkové zhlaví ul. Havlíčkova – SO 02: Oprava trolejového vedení, II. etapa“ 

Dopravní podnik města Olomouce 
Sídlo: Koželužská 563/1, 779 00, Olomouc 

Zápis v OR vedeném u KS v Ostravě oddíl B, vložka 803 
IČ: 47676639 

DIČ: CZ47676639 
 (dále jen zadavatel) 

vyzývá tímto dodavatele k podání nabídky na realizaci díla 

„Oprava tramvajové křižovatky Okresní soud, Olomouc                                          
výhybkové zhlaví ul. Havlíčkova – SO 02: Oprava trolejového vedení, II. etapa“ 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) zadávanou ve smyslu 
ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

v platném znění. 
                           

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:  
  

1.1. Předmětem zakázky „Oprava tramvajové křižovatky Okresní soud, Olomouc -  
výhybkové zhlaví ul. Havlíčkova – SO 02: Oprava trolejového vedení, II. etapa“ 
je oprava (výměna) trakčních stožárů č. 49/2, 53/2, 54/2 a vytažení nového 
trolejového drátu DPMO, a.s. na třídě Svobody.  

Předložená nabídka musí respektovat návaznost na stávající trakční vedení, 
musí odpovídat požadavkům DPMO, a.s., norem, směrnic, předpisů, nařízení       
a splňovat zákonné podmínky výstavby TV a TT.  

Technické řešení :  

Trakční stožáry č. 49/2, 53/2, 54/2, a trolejový drát budou dle podmínek 
provozovatele infrastruktury umístěny do původního místa. Před jejich výměnou 
bude veškerá zátěž přenesena na provizorní stožáry s mobilním betonovým 
základem. Nové stožáry jsou navrženy ocelové osmiboké ITSK 8,5 – 32 a ITSK 
8,5 - 22. Stožáry budou ukotveny v betonovém základu o rozměrech 1,8 x 1,8 x 
2,2 m a budou vybaveny výložníkem pro svítidlo VO a převěsem pro trolejové 
vedení. Nový trolejový drát je navržen v celé délce opravy TV - CU 150 mm². 
Materiály pro zavěšení trolejového drátu musí být kompatibilní s již užívanými 
prvky trolejového vedení provozovatele DPMO, a.s. 

 

 



 

 
1.2. Předmět zakázky dále tvoří: 

 Vypracování a předání revizní zprávy a průkazu způsobilosti. 

 Provedení veškerých předepsaných zkoušek a vystavení dokladů o 
jejich provedení a jejich předání zadavateli nejpozději ke dni zahájení 
předávání díla ve 2 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 
vyhotovení ve formátu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosiči.   

 Předložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., které jsou 
nezbytné k vydání průkazu způsobilosti pro trakční vedení tramvajové 
tratě a jejich předání zadavateli nejpozději ke dni zahájení předávání 
díla ve 2 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení 
ve formátu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosiči.   

 Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a 
jeho předání zadavateli nejpozději do 60-ti dnů od zahájení předávání 
díla ve 3 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve 
formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči. 

 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle 
přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; 
ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a dle 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. a její předání zadavateli nejpozději ke dni 
zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom 
elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném 
datovém nosiči. 

 Provedení celkového úklidu stavby a staveniště, který zahrnuje 
kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a jejich okolí, a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele. 

 

2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

Zadavatel zvláštní podmínky pro plnění této veřejné zakázky nestanovuje. 

 

3. MÍSTO A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY:   
 
3.1. Předmět veřejné zakázky bude realizován v Olomouci na tř. Svobody 
         v k.ú. Olomouc - město ( 710504 ). 

3.2. Prohlídka místa plnění se uskuteční společně dne 12.2.2018 od 10 00 hodin. 
Sraz všech účastníků prohlídky místa plnění je před vrátnicí DPMO, a.s., 
Koželužská 563/1, Olomouc. Při prohlídce bude na vyžádání předložena 
projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Oprava 
tramvajové křižovatky Okresní soud, Olomouc výhybkové zhlaví ul. 
Havlíčkova – SO 02: Oprava trolejového vedení, II. etapa“ zpracovanou 
projektantem Ing. J. Kalčíkem se sídlem Nádražní 404, 330 03 Chrást 
v lednu 2017 s výkazem výměr 

 

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:   

Realizace stavby bude prováděna za jednodenní výluky celé křižovatky, ostatní 
práce budou prováděny za provozu tramvajové trati. 

Zahájení prací:   stanovuje zadavatel dnem 20.3. 2018 

         Ukončení prací:  stanovuje zadavatel dnem nejpozději do dne 26.7. 2018  

     Zadavatelem stanovený termín ukončení prací nelze překročit 

 



 

 
 

5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE: 

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží čestné prohlášení ke splnění 
základní způsobilosti způsobilost dodavatele. 

5.1. Splnění základní způsobilost ve smyslu § 74 odstavec (1) zákona č.134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
rovněž jen „Zákon“), kterou účastník zadávacího řízení prokáže 
předložením: 

a) čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti, které 
tvoří nedílnou součást této výzvy jako její samostatná příloha, 
podepsaného oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení 
v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle 
občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního 
rejstříku. 

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROFESNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE: 

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží dále uvedené dokumenty a 
doklady prokazující splnění požadavků zadavatele na profesní způsobilost 
dodavatele. 

6.1. Splnění profesní způsobilost ve vztahu k České republice ve smyslu § 77 
odstavec (1) Zákona, kterou účastník zadávacího řízení prokáže 
předložením: 

a) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, který ve smyslu § 86 
odstavec (5) Zákona musí prokazovat splnění tohoto kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení 
zadávacího řízení  

nebo  

b) jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje. 

6.2. Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky 
ve smyslu § 77 odstavec (2) písmeno a) Zákona, které účastník zadávacího 
řízení prokáže předložením: 

a) prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím 
předmětu této veřejné zakázky, tedy dokladu podle živnostenského 
zákona pro výkon živnosti provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování, 

b) prosté kopie dokladu o o elektrotechnické kvalifikaci při činnostech 
UTZ dle vyhl. č. 100/1995 Sb., 

c) prosté kopie dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 
č. 50/1978 Sb. 

 

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KRITÉRIA TECHNICKÉ KVALIFIKACE 
DODAVATELE: 

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží dále uvedené dokumenty a 
doklady prokazující splnění požadavků zadavatele na kritéria technické kvalifikace 
dodavatele. 

 

7.1. Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 
tohoto zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí 
a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací ve smyslu § 79 odstavec (2) 
písmeno a) Zákona  



 

 
a) dodavatel ve své nabídce předloží ve smyslu § 79 odstavec (2) 

písmeno a) Zákona seznam alespoň 3 stavebních prací obdobného 
charakteru (pro MHD) poskytnutých za posledních 5 let před 
zahájením tohoto zadávacího řízení 

a současně  

b) dodavatel ve své nabídce předloží ve smyslu § 79 odstavec (2) 
písmeno a) Zákona osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a 
dokončení nejvýznamnějších ze stavebních prací obdobného 
charakteru poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto 
zadávacího řízení  

nebo  

c) dodavatel ve své nabídce předloží ve smyslu § 79 odstavec (5) Zákona 
smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. 

7.2. Zadavatel stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické 
kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této veřejné zakázky 
takto: 

a) minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace 
stanovuje zadavatel jako výměnu trakčního vedení MHD (trakčních 
stožárů) obdobného charakteru jako je zadávaná veřejná zakázka  

a současně  

b) minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace 
stanovuje zadavatel počtem alespoň 3 výměn trakčního vedení MHD 
obdobného charakteru jako je zadávaná veřejná zakázka, řádně 
dokončených a předaných objednateli za posledních 5 let před 
zahájením tohoto zadávacího řízení. 

 

8. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY: 

8.1. Nabídka účastníka zadávacího řízení bude zpracována v českém jazyce a 
bude zadavateli předložena písemně v jednom tištěném vyhotovení se 
zabezpečením proti vyjmutí jejich listů. 

8.2.  Nabídka bude obsahovat:  

8.2.1. Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu obvyklém 
pro uzavření smlouvy o dílo. 

8.2.2. Účastníkem zadávacího řízení vyplněné a podepsané prohlášení 
k prokázání splnění základní způsobilosti, které tvoří přílohu této 
Výzvy.  

8.2.3. Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku účastníka zadávacího 
řízení. 

8.2.4. Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu 
požadovaném zadavatelem v této výzvě. 

8.2.5. Účastníkem zadávacího řízení zpracovaný seznam stavebních prací 
poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího 
řízení. 

8.2.6. Účastníkem zadávacího řízení doplněný vzorový návrh smlouvy o 
dílo zadavatele, která tvoří nedílnou součást této výzva jako její 
samostatná příloha, podepsaný oprávněnou osobou účastníka 
zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či 
fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle 
výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených). 

8.2.7. Pevnou, maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenu 



 

 
zpracovanou ve formě účastníkem zadávacího řízení oceněných 
výkazů výměr z PROJEKTU. 

8.2.8. Účastníkem zadávacího řízení zpracovaný harmonogram postupu 
provádění prací. 

8.2.9. Účastníkem zadávacího řízení zpracovaný přehled typu použitých 
komponentů. 

8.2.10. Další informace či údaje účastníka zadávacího řízení, výše 
neuvedené, které bude účastník zadávacího řízení považovat za 
důležité (prospektové materiály účastníka zadávacího řízení, další 
certifikáty či osvědčení účastníka zadávacího řízení apod.). 

 

9. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY: 

Obálku s nabídkou doručí účastníci zadávacího řízení poštou nebo osobně na 
adresu Koželužská 563/1, Olomouc, areál DPMO, a.s., sekretariát ředitele, 
nejpozději  

do 13:00 hod. dne 26.2. 2018. 

Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „Oprava tramvajové 
křižovatky Okresní soud, Olomouc výhybkové zhlaví ul. Havlíčkova – SO 02: 
OPRAVA TROLEJOVÉHO VEDENÍ“, bude na ni uvedena adresa účastníka 
zadávacího řízení a bude výrazně označena slovy „NEOTEVÍRAT“. 

Otevírání obálek s nabídkami účastníků zadávacího řízení je pro tuto veřejnou 
zakázku malého rozsahu neveřejné. 

10. OBCHODNÍ PODMÍNKY:   

Obchodní podmínky stanovuje zadavatel všem dodavatelům shodně v podobě 
vzorového návrhu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, který tvoří nedílnou 
součást této výzva jako její samostatná příloha. 

 

11. PRÁVA ZADAVATELE:   

Zadavatel si vyhrazuje právo na změny podmínek tohoto zadávacího řízení, na 
odmítnutí všech nabídek, příp. na zrušení tohoto zadávacího řízení do doby 
uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. 

 

12. INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK:  

Zadavatel ve smyslu   § 114 Zákona provede hodnocení nabídek podle jejich 
ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit na 
základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.  

12.1. Pravidla pro hodnocení nabídek 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 115 odstavec (1) Zákona stanovil 
pravidla pro hodnocení nabídek takto: 

1.  kritérium hodnocení:  Nabídková cena – celková výše nabídkové ceny 
v Kč bez DPH váha 80 % 

2.  kritérium hodnocení: Lhůta pro dodání – průběžná lhůta realizace díla
 váha 20 % 

 

 

 



 

 
12.2. Postup při hodnocení nabídek 

Zadavatel stanovuje způsob hodnocení nabídek podle ekonomické 
výhodnosti a stanovených kritérií hodnocení takto:  

Pro hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení použije zadavatel 
bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Nejvhodnější nabídce bude 
v jednotlivých kritériích hodnocení přiděleno bodové hodnocení 100. Každé 
další jednotlivé nabídce bude u každého kritéria hodnocení přidělena bodová 
hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria 
hodnocení vzhledem k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení bude 
stanoveno pro jednotlivá kritéria hodnocení takto: 

1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu – celkovou výši 
nabídkové ceny, a to podle její absolutní výše v Kč bez DPH. 
Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové 
hodnocení tohoto kritéria hodnocení vypočte podle vzorce 

  nejnižší celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 
-------------------------------------------------------------------------- x 100 
hodnocená celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 
desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1.kritéria 
hodnocení. 

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit lhůtu pro dodání – průběžnou lhůta 
realizace díla, a to podle její absolutní délky trvání 
v kalendářních dnech. Zadavatel použije pro hodnocení 
bodovací metodu a bodové hodnocení tohoto kritéria 
hodnocení samostatně vypočte podle vzorce 

  nejkratší průběžná lhůta realizace díla v kalend. dnech 
---------------------------------------------------------------------------x 100 
hodnocená průběžná lhůta realizace díla v kalend. dnech 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 
desetinná místa a bude dále násobeno vahou tohoto kritéria 
hodnocení. 

 

12.3. Výběr dodavatele 

Zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 122 odstavec (1) Zákona 
vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení 
nabídek. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, 
může být v souladu s ustanovením § 122 odstavec (2) Zákona zadavatelem 
vybrán bez provedení hodnocení. 

 

13. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE:  

13.1. Zadavatel bude hodnotit pouze nabídky splňující veškeré podmínky tohoto 
zadávacího řízení. 

13.2. Účastníci zadávacího řízení budou vázáni svoji nabídkou až do dne 
zadavatelem předpokládaného zahájení prací, uvedeného v odstavci 4. této 
výzvy. 

13.3. Účastníci zadávacího řízení doloží ve svých nabídkách dále uvedené 
doklady a přílohy požadované zadavatelem, takto: 

a) Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu obvyklém 
pro uzavření smlouvy o dílo.  



 

 
b) Účastníkem zadávacího řízení doplněný vzorový návrh smlouvy o dílo 

zadavatele, která tvoří nedílnou součást této výzva jako její 
samostatná příloha, podepsaný oprávněnou osobou účastníka 
zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické 
osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu 
z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených). 

c) Účastníkem zadávacího řízení oceněné výkazy výměr z PROJEKTU. 

d) Účastníkem zadávacího řízení zpracovaný harmonogram postupu 
provádění prací. 

e) Účastníkem zadávacího řízení zpracovaný přehled typu použitých 
komponentů. 

 

Samostatné přílohy této výzvy: 

Příloha číslo 1 Obchodní podmínky v podobě vzorového návrhu smlouvy o dílo 
zadavatele obligatorního charakteru 

Příloha číslo 2 Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilost účastníka 
zadávacího řízení 

 

 

 

 

V Olomouci dne 8.2.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. Jaromír Machálek, MBA 
         výkonný ředitel DPMO, a.s. 
             
         


