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_______________________________________________________________________________________________ 

 
Obec Dětmarovice 

 

zastoupena na základě plné moci 

RNDr. Česlavem Valoškem – Regionální a inženýrská kancelář Karviná 
Karola Sliwky 149/17 
733 01 Karviná-Fryštát 
IČO: 48010421 

vyhlašuje 

 
zakázku malého rozsahu na zpracování technické studie 

 

„Cyklistické propojení Dětmarovice a Godow“ 
Lávka přes řeku Olši 

 
spolufinancovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – 

Śląsk Cieszyński, programu Interreg V-A Česká republika – Polská republika 
 

1. ÚDAJE O ZADAVATELI VČ. KONTAKTNÍ OSOBY 

Zadavatel zakázky: Obec Dětmarovice 

Sídlo:   Dětmarovice čp. 27 
zastoupený:  Ing. Ladislavem Rosmanem, starostou obce 
 
IČ:    00297445 
DIČ:   CZ00297445 
Telefon   +420 724 182 072 
E-mail:    starosta@detmarovice.cz 
 
  

 

2. KONTAKTNÍ OSOBA PRO ÚČELY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 

Pověřená osoba zastupující na základě plné moci zadavatele: fyzická osoba podnikající na základě 
zápisu v Živnostenském rejstříku: 
RNDr. Česlav Valošek – Regionální a inženýrská kancelář Karviná 
Adresa:   Karola Sliwky 149/17, 733 01 Karviná – Fryštát 
IČ:    48010421 
DIČ:   CZ6102200962 
Telefon/mobil  +420 596 340 080/ +420724 762 850 
E-mail:   valosek@rikka.cz 
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Zadávací dokumentace k podání nabídek/soutěžní podmínky 
 

1. Vymezení předmětu zakázky: 
 
Předmětem záměru je vypracování technické studie na přemostění řeky Olše mezi obcemi 
Dětmarovice a Godow lávkou pro pěší a cyklistický provoz. Přemostění řeky Olše bude napojeno 
na cyklotrasu č. 10, která vede podél řeky na české straně. Šířka lávky pro chodce/cyklisty bude 
v minimální šířce, která je požadována příslušnými předpisy ČSN. 
 
Vybraný zpracovatel studie obdrží předem vypracovanou analýzu cyklistických tras na polské 
straně s návrhem napojení na plánované přemostění řeky Olše, včetně analýzy posouzení 
majetkových vztahů k dotčeným pozemkům (předpoklad v 8/2022) 
 
Technická studie bude podkladem pro další rozhodnutí o přípravě dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení. 
 

Obsah řešení 

1. Průzkum inženýrských sítí v lokalitě 

2. Rešerše hydrologických podkladů v místě plánovaného umístění lávky přes řeku Olši 

3. Technická zpráva s návrhem možných variant umístění 

4. Architektonický návrh lávky přes řeku Olši pro cyklisty a pěší, studie bude obsahovat 
ekonomické vyhodnocení různé šířky lávky vzhledem k dotačním programům na realizaci investice 

5. Vizualizace návrhu lávky 

6. Vyhodnocení střetu navržené stavby s chráněnými prvky přírody 

7. Projednání návrhu s partnery projektu a s dotčenými orgány veřejné správy a institucemi 

 

Textová část  

Průvodní zpráva bude popisovat zejména: 

• Úvod, analýzu stávajícího stavu, zdůvodnění realizace projektu, popis projektu. 

• Hodnocení souladu s ÚP dotčených obcí 

• Specifikace podmiňujících stavebních úprav, požadavky na řešení technické infrastruktury 

• Vyjádření vlastníků pozemků či jiných zařízení, v jejichž ochranném pásmu bude návrh 

umístěn. 

• Rešerše majetkoprávních vztahů a výpis parcel z katastru nemovitostí, souhlas všech 

vlastníků dotčených pozemků, ze kterého bude zřejmé dostupnost pozemků a posouzení 

realizovatelnosti. Pokud to bude technicky možné, budou prioritně použity pozemky ve 

vlastnictví měst a obcí. 

• Vyjádření o existenci inženýrských sítí v místě umístění nových stavebních objektů. 

• Odhad investičních nákladů bude proveden v členění na přípravu a realizaci 

• Závěr, doporučení, rizika proveditelnosti, požadavky pro další stupně PD 

 

Grafická část 

Bude obsahovat tyto výkresy: 

• Situační výkres širších územních vztahů 

• Situace na podkladě katastrální mapy 

• Pohledy, vzorové příčné řezy a podélný řez 

• Vizualizace lávky 
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Technická studie bude zadavateli předána v tištěné podobě (2 paré) a elektronicky ve formátu pdf 
a dwg.  
 
Součinnost zadavatele: 

• Obec Godow připraví analýzu optimální trasy (včetně vlastnických vztahů k pozemkům) na 

propojení stávajících tras a přivedení k nové lávce přes řeku Olši včetně umístění 

odpočívadla na polské straně – podklad pro projektanta bude do 15.8.2022 

Postup zpracování (uchazeč doplní do krycího listu nabídky dílčí termíny): 

• konzultace zadání             ….………… 

• konzultace rozpracovaného návrhu    …………… 

• konzultace konceptu      …………… 

• čistopis      ……………. 

Zpracovatel navrhne v nabídce termíny pro jednotlivé dílčí aktivity. Před dodáním konečné verze 
proběhne min. 1 x setkání výrobního výboru za účasti zpracovatele a zadavatele.  
 

2. Zadávací dokumentace obsahuje Výzvu s uvedením požadavků na splnění kvalifikačních 
předpokladů uchazečů a popisem způsobu zpracování nabídek včetně kritérií pro hodnocení a 
způsob hodnocení nabídek a přílohy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky zadavatele  
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky – formulář 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení – formulář 

 

3. Čas a místo plnění zakázky: 

3.1. Místem plnění zakázky je obec Dětmarovice. 

3.2. Uzavření smlouvy s dodavatelem se předpokládá v 6/2022. 

3.3. Termín pro dokončení díla je do 12/2022 

 

4. Hodnota zakázky: 
Hodnota zakázky je předmětem výběrového řízení. 
 

5. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů: 

Uchazeči prokážou kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek následujícím způsobem: 

5.1. Základní kvalifikační předpoklady  

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), ZZVZ 

b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), ZZVZ 

c) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. d), ZZVZ 

d) potvrzením příslušné zdravotní pojišťovny ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d), ZZVZ 

e) potvrzením, že není v likvidaci, dle § 74 odst. 1 písm. d), ZZVZ, 
 
Základní způsobilost dle § 74 zákona 134/2016 Sb., splní uchazeč doložením čestného prohlášení 
podepsaným v souladu s jednáním za společnost uchazeče. Je-li dodavatelem právnická osoba, 
musí doklad dle 5.1 této Zadávací dokumentace předložit tato právnická osoba a každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby (viz příloha č. 4.) 

 

5.2. Profesní kvalifikační předpoklady doložením výpisu z Obchodního rejstříku nebo jiné 
obdobné evidence, pokud je v něm zapsán a dokladem o oprávnění k podnikání 
(příslušné živnostenské oprávnění či licenci). Uchazeč předloží kopii výpisu, který nesmí 
být starší 90 kalendářních dnů k datu podání nabídky. Úředně ověřenou kopii nebo 
originál předloží následně vítězný uchazeč před podpisem smlouvy. 
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5.3. Technické kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže tak, že předloží seznam 3 
obdobných projektů lávky či přemostění v délce minimálně 50 m pro cyklisty 
realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. U reference bude uveden název firmy, 
předmět zakázky, cena, datum a kontakt na odběratele. 

5.4. Ekonomické kvalifikační předpoklady – zadavatel nepožaduje. 

Nepožaduje-li Zadavatel originály nebo úředně ověřené kopie, budou veškeré požadované 
doklady předloženy v neověřených kopiích. 

V případě, že uchazeč nesplňuje kvalifikační předpoklady ve stanoveném rozsahu, je možno 
prokázat tyto pomocí subdodavatele. Subdodavatel není oprávněn za uchazeče prokázat výpis 
z obchodního rejstříku, který musí být doložen uchazečem! V případě využití subdodavatele 
k prokázání kvalifikace uchazeč do nabídky doloží doklad, ze kterého bude jednoznačně vyplývat 
právní vztah mezi uchazečem a subdodavatelem (smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí, 
čestné prohlášení, …), ve kterém se subdodavatel zavazuje, že se bude na plnění předmětné 
zakázky podílet a výpis z obchodního rejstříku subdodavatele. 

 

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

6.1. Nabídkovou cenu uchazeč uvede v Krycím listu nabídky. Cena bude dále uvedena v Kč 
bez DPH, DPH a cena celkem v Kč s DPH, jako nejvýše přípustná, závazná a úplná. 
Zadavatel vylučuje možnost nabídkovou cenu navyšovat z jakýchkoli důvodů, ani když 
uchazeč ve své kalkulaci nepostihl veškeré aspekty plnění zakázky. 

6.2. Nabídky v cizí měně se pro účely hodnocení přepočítávají kurzem ČNB platným k 
poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek. 

6.3. Dodavatel je povinen obchodní podmínky stanovené zadavatelem akceptovat. Zadavatel 
jejich změny neumožňuje. 

 

7. Kritéria pro hodnocení a způsob hodnocení nabídek 

Hodnocení bude provedeno podle výše nabídkové ceny. Vítěznou nabídkou bude ta s nejnižší 
cenou. 
 

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 

8.1. Nabídku podá uchazeč v jednom originále a v jedné kopii podle požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci a na CD nebo jiném elektronickém nosiči. 

8.2. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. 

8.3. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude potvrzena osobou oprávněnou 
jednat za uchazeče. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v 
příloze nabídky příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument. 

8.4. Nabídka bude svázána či jinak odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s 
jednotlivými listy včetně příloh. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by 
zadavatele mohly uvést v omyl. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači bude 
zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. 

8.5. Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány. Posledním 
listem nabídky bude prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce. 

8.6. Uchazeč je povinen do své nabídky dále uvést, že se v plném rozsahu seznámil se 
zadávacími podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení 
nebo technické nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasí a respektuje je. 

8.7. Nabídka bude obsahovat tyto části v následujícím řazení: 

- Krycí list s údaji o uchazeči (název firmy, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, kontakty, 
statutární zástupci) - příl. č. 2 

- Obchodní podmínky (Návrh smlouvy) podepsané osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče – příl. č. 1 

- Přílohy dle odst. 5 této výzvy včetně čestného prohlášení (příloha č. 3 ZD) 
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- Sdělení dle bodu 8.6 

 

9. Varianty nabídky: 

9.1. Veškeré požadavky na rozsah technické studie jsou dány v článku 1 této výzvy a jsou 
uvedeny jako minimální. Nesplnění zadavatelem stanoveným minimálních požadavků 
bude nesplněním zadávacích podmínek a nabídka uchazeče bude vyřazena z 
výběrového řízení. 

9.2. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

9.3. Obchodní podmínky jsou specifikovány v příloze č. 1, které nesmí uchazeč měnit, musí je 
akceptovat, doplnit požadované a podepsat. 

 

10. Místo a způsob podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně: 

10.1. Uchazeči podají nabídky na adrese kanceláře RIKKA, Karola Sliwky 149/17, 733 01 
Karviná - Fryštát v pracovních dnech od 8:00 hod do 15:00 hod. Poslední den pro 
předání nabídek je 13.6.2022 ve 13 hod. Jinak je možno podat nabídky doporučenou 
poštou, při čemž pro posuzování předání je rozhodující čas přijetí nabídky na uvedené 
adrese. 

10.2. Otevírání obálek se uskuteční dne 13.6.2022 ve 14 hod. na adrese úřadu obce 
Dětmarovice. Otevírání obálek bude veřejně nepřístupné.  

10.3. Uchazeči podají nabídku v uzavřené obálce výrazně označené nápisem 
„NEOTEVÍRAT – lávka přes řeku Olši " obálka bude opatřena na uzavření razítky 
uchazeče s adresou, na níž je možné nabídku vrátit. 

10.4. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem 
jiného uchazeče. Dodavatel nesmí být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž 
zadávacím řízení.  

10.5. Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání 
nabídek. Do této doby jsou uchazeči vázáni nabídkou. 

 

11. Jiné požadavky a informace: 

11.1. Studie bude obsahovat logo dotačního programu CZ-PL 

11.2.  Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 

11.3. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit 
příp. vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 

11.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejné řízení. 

11.5. Zadavatel požaduje sdělení jména a funkce osoby, která bude odpovědna za plnění 
zakázky. 

11.6. Příjem a poskytování dodatečných informací je možné e-mailem na adrese 
valosek@rikka.cz 

11.7. Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení k zadávací 
dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel 
poskytnout i bez předchozí žádosti.  

11.8. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávací dokumentaci, případně související 
dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího 
odstavce.  

11.9. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

V Karviné dne 10.5.2022 

RNDr. Česlav Valošek v.r. 
 

 

 


