
MĚSTO SKALNÁ – Sportovní 9, 351 34 

 

 

 

ve smyslu § 6 zákona  č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 

 

předkládá výzvu k podání nabídek 

 

 
 

jejímž cílem je zadat zakázku transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu 

v místě obvyklou. 

 

 

 

1) Název zakázky 

 

Provozování veřejného osvětlení ve městě Skalná a jeho částech Starý Rybník, Vonšov a 

Kateřina. 

 

 

2) Vymezení plnění zakázky 

 

Předmětem veřejné zakázky je řádné a odborné provozování veřejného osvětlení ve městě 

Skalná a jeho částech Starý Rybník, Vonšov a Kateřina po neurčitou dobu s výpovědní lhůtou 

tři měsíce. Jedná se o 265 ks osvětlovacích bodů ve Skalné, o 32 osvětlovacích bodů ve Starém 

Rybníku, o 4 osvětlovací body  ve Vonšově a o 16 osvětlovacích bodů v Kateřině včetně 

rozvaděčů, zemních kabelů, stožárů a vzdušného vedení. 

 

Provozováním veřejného osvětlení se rozumí: 

a) údržba a opravy veřejného osvětlení 

b) preventivní údržba veřejného osvětlení 

c) servisní činnost 

 

ad a) údržba veřejného osvětlení 

 údržba včetně výměn a oprav jednotlivých částí světel a světelných zdrojů 

 údržba včetně výměn a oprav upevnění stožárů a jejich výložníků, zemnění stožárů, 

elektrovýzbroje stožárů – svorkovnic, pojistek,oprava a výměna kabelů od svorkovnice 

ke svítidlům 

 údržba včetně výměn patic stožárů včetně dvířek patic 

 provádění antikorozních nátěrů všech ocelových a litinových částí celého souboru 

veřejného osvětlení 

 provádění čištění svítidel, aby bylo zamezeno snížení jejich účinnosti  

 provádění údržby zemního a vrchního kabelového vedení včetně odstranění poruch  

 provádění oprav a údržby rozvaděčů veřejného osvětlení včetně sloupků a obezdívek 

 údržba včetně výměny vánoční výzdoby  její montáž a  demontáž  

 průběžné čistění celého souboru veřejného osvětlení (vnitřku patic sloupů a rozvaděčů) 

 odstraňování a likvidace škod všech částí veřejného osvětlení způsobených 

povětrnostními vlivy, dopravními haváriemi a vandalismem 
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 zajištění odstranění nahlášených a zjištěných poruch, nedostatků a havárií na soustavě 

veřejného osvětlení 

 zajišťování nepřetržité funkčnosti světelných bodů veřejného osvětlení v rozsahu 99% 

jednotlivých větví a  ulic 

 

 

ad b)  preventivní údržba veřejného osvětlení 

 pravidelné kontroly funkčnosti celé soustavy veřejného osvětlení a jejích jednotlivých 

částí. Zápisy z těchto kontrol předávat zadavateli 

 vyhledání poruch, závad a nedostatků soustavy veřejného osvětlení 

 konzervace přístrojů, zařízení a ostatních částí veřejného osvětlení (svorkovnice, 

zámky, panty, spoje podléhající korozi apod.) 

 v souladu s příslušnými technickými normami zajišťovat a provádět revize 

elektrotechnického zařízení soustavy. Protokoly z revizí předávat zadavateli 

 

ad c) servisní činnost 

 poskytování součinnosti při návrzích projektové dokumentace a přejímkách nových 

zařízení veřejného osvětlení 

 vydávání stanovisek a vyjádření třetím osobám (investorům, stavebníkům) 

 vytyčování stávajících podzemních vedení a zařízení veřejného osvětlení 

 vypracování a předložení 1 x ročně písemné zprávy o stavu celého systému veřejného 

osvětlení včetně návrhu nutných oprav a rekonstrukcí 

 vyřizování upozornění a reklamací, které se týkají provozu veřejného osvětlení 

 zajišťování a provádění nouzového zapínání a vypínání soustavy veřejného osvětlení 

 zajištění odstranění nepovoleného vedení ostatních telekomunikačních sítí, které je 

umístěno na sloupech veřejného osvětlení po projednání s příslušnými majiteli těchto 

zařízení 

 

 

3) Doba a místo plnění zakázky 

 

Zahájení realizace zakázky……………………………………………..1.9.2012 

Ukončení realizace zakázky ………. doba neurčitá výpověďní lhůta 3 měsíce 

 

 

4) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 

 

Ocenění plnění veřejné zakázky rozdělí uchazeč na dvě části.  

V první budou oceněny práce prováděné v rámci preventivní údržby veřejného osvětlení a 

servisní činnosti a budou v nabídce uchazeče uvedeny ve formě měsíční paušální částky. 

Ve druhé části budou oceněny  práce prováděné v rámci údržby a oprav veřejného osvětlení a 

budou v nabídce uchazeče uvedeny ve formě hodinové zúčtovací sazby. 

Materiál potřebný k údržbovým pracím bude zadavatelem proplácen uchazeči zvlášť po 

předchozí domluvě a jeho cena není předmětem tohoto výběrového řízení. 

Paušální měsíční částka  i hodinová sazba bude uvedena v nabídce uchazeče ve této formě -  

cena v  Kč  bez DPH, vyčíslení DPH  a celková cena včetně DPH. 
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5) Způsob hodnocení nabídek 

 

Kriteriem pro výběr nabídky bude ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí kriteria jsou 

stanovena následovně: 

 

 hodnota měsíční paušální částky – váha 50% 

 hodnota hodinové zúčtovací sazby – váha 50% 

 

Nejvýhodnější nabídka bude taková, která bude vykazovat nejvyšší součet přepočtených 

hodnot obou posuzovaných kritérií dle následujícího vzorce: (paušální cena nejvýhodnější / 

paušální cena hodnocená x 100 x 50%) + (hodinová sazba nejvýhodnější / hodinová sazba 

hodnocená x 100 x 50%).  

 

 

 

5) Požadavky na prokázání kvalifikace: 

 

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením  kopie živnostenského listu 

nebo předložením  kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starším než 90 dnů a podpisem 

čestného prohlášení - viz příloha. 

Dále se uchazeč prokáže prohlášením, že má vlastní montážní plošinu, že má praxi v oboru 

provozování veřejného osvětlení v trvání minimálně 10 let, že zaměstnává minimálně 5 

zaměstnanců s elektrokvalifikací, že provozuje NON STOP pohotovostní poruchovou službu, 

že zabezpečí odstranění havarijních poruch do 24 hodin a předloží reference o provozování 

veřejného osvětlení od minimálně pěti měst a obcí. 

Při podpisu smlouvy o provozování veřejného osvětlení bude po vítězném uchazeči 

požadováno předložení pojistné smlouvy na způsobené škody činností firmy ve výši minimálně 

5 mil. Kč.  

  

 

7) Místo pro podávání nabídky a doba, v níž lze nabídky podat  

 

Nabídky budou předány v uzavřené obálce s označením Provozování veřejného osvětlení 

Skalná. 

Nabídky podávejte na adresu MÚ Skalná, Sportovní 9, 351 34 Skalná osobně na podatelně 

nebo doporučeně poštou do 12.00 hod dne 9.7.2012 

 

8) Informace o výsledku poptávkového řízení 

 

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně. 

 

 

9) Prohlídka místa plnění zakázky a kontaktní osoby 

 

Prohlídku místa plnění veřejné zakázky je možná na základě telefonické dohody. Kontaktní 

osoba - ing. Klabouch Milan tel. 354 548 822. 

 

 

10) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
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- Krycí list nabídky 

- Prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů vč. dokladů uvedených pod bodem 5 
      - Prohlášení k podmínkám poptávkového řízení  a čestné prohlášení o pravdivosti údajů 

       

 

 

11) Práva zadavatele 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo : 

 

 odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

 podmínky poptávkového řízení změnit  

 nevracet uchazečům podané nabídky 

 neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na podání nabídky 

 upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k 

dispozici 

 

 

 

Ve Skalné 25.6.2012                                                                  Mgr. Rita Skalová 

                                                                                                starostka města Skalná 

 

 

 

Přílohy :  

 

 -  Krycí list nabídky 

                    -  Prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů 

                    -  Prohlášení k podmínkám poptávkového řízení  a čestné prohlášení o pravdivosti    

                        údajů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Provozování veřejného osvětlení Skalná 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Krycí list nabídky 
 

Údaje o uchazeči  

Obchodní jméno 

 

 

Právní forma  

Sídlo, resp. místo podnikání u 

fyzické osoby 

 

IČ  

DIČ  

Bydliště (u fyzické osoby)  

R.č. nebo datum narození (u fyzické 

osoby) 

 

Telefon  

Fax  

E-mail  

Kontaktní osoba pro 

jednání ve věci nabídky 

 

 

 

Cenová nabídka paušální částka 

Měsíční paušální částka  bez DPH   Kč 

DPH z měsíční paušální částky  Kč 

Měsíční paušální částka včetně DPH   Kč 

 

 

Cenová nabídka hodinová zúčtovací sazba 

HZS  bez DPH   Kč 

DPH z HZS  Kč 

HZS včetně DPH   Kč 

 

 

 

 

 

V ………………….. dne ……………                               ………………………………. 

                       jméno a podpis 

          oprávněného zástupce uchazeče 

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky 
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ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 
 

 

Jako statutární zástupce společnosti .......................................................................................... se 

sídlem v ............................................................................................., IČ ............................. 

prohlašuji, že  

 

a) jsme jako členové statutárního orgánu dodavatele nebyli pravomocně odsouzeni pro 

trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném 

spolčení, legalizaci výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, 

nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 

přípravu nebo pokus nebo účastnictví na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení 

odsouzení za spáchání takového trestného činu jsme jako dodavatel nebyli pravomocně 

odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 

spáchání takového trestného činu 

b) jsme jako dodavatel nenaplnili skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení  podle zvláštního právního předpisu 

c) vůči našemu majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

d) nejsme v likvidaci 

e) nemáme v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 

f) nemáme 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 

g) nemáme 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 

h) nebyli jsme v posledních 3 letech disciplinárně potrestáni, nebylo pravomocně uloženo 

kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. 

i) nejsme vedeni v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek 

 

 

 

 V ................................ dne ....................                        .............................................................. 

                                                                                               podpis statutárního zástupce   

 

 

 

Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky 
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Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení,  

čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky 
 

 

 

 Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky 

zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých 

nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace akce a že jsme 

se seznámili s celou zadávací dokumentací včetně projektové dokumentace vzhledem k 

jednoznačnosti zadání a technického řešení. 

 

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a 

jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

 

 

 

 

 

         

V ………………….. dne …………… 

 

  

 

        ………………………………. 

                               jméno a podpis 

          oprávněného zástupce uchazeče 

 

 

 
(k podpisu se připojí tiskacím písmem jméno, příjmení, funkce uchazeče, nebo uchazečů ) 

 

 

 

 

 

 Poznámka : Tento list musí být součástí nabídky. 
 

 

 

 

 


