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                                             pro vypracování a předložení nabídky  

                                             pro veřejnou zakázku malého rozsahu  

                                                                    č. 17/2017 

 

 

 

                     „Reklama na sloupech veřejného osvětlení  

                                    v majetku města Havířova“ 

 
                                                      formou 

 

                                                      veřejné hospodářské soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel: 

Technické služby Havířov a.s. 

Se sídlem: 736 01 Havířov Město 

                   Karvinská 66/1461 

IČ: 253 75 601, DIČ: CZ25375601 

 

 

 

V Havířově dne 3.10.2017 

 

 

 

                                                                                                    ................................................ 

                                                                                               Ing. Ludvík Martinek v.r. 

                                                                                                             ředitel společnosti        
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1. Zadavatel:                     Technické služby Havířov a.s. 

                                            se sídlem: 736 01 Havířov Město, Karvinská 66/1461 

                                            Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v   

                                            Ostravě v oddíle B, vložka 1664 

                                            Zastoupená: Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti 

                                            IČ: 253 75 601,     DIČ: CZ25375601 

                                            Tel: 596 802 601,   Fax: 596 811 099 

                                            e-mail: tsh@tsh.cz 

 

 

2. Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR) 

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější  

nabídku na provozovatele reklamy na veřejném osvětlení ve městě Havířov „Reklama na 

sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířova“, veřejná zakázka malého rozsahu  

(dále jen VZMR).  Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb. 

zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Jedná se o veřejnou nabídku ve smysl § 

1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ), formou veřejné soutěže 

o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. OZ a vnitřní směrnicí vyhlašovatele č. 31 

„Postup při zadávání veřejných a ostatních zakázek“.. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že pokud 

je v zadávací dokumentaci odkazováno na ZZVZ  je tak činěno pouze z důvodu specifikace 

rozsahu prokazování kvalifikace a zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných 

zakázek, a proto je v žádném případě nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli 

z části veřejné soutěže (zadávacího řízení) postupu dle ZZVZ. 

Zadavatel poukazuje na skutečnost, že poptávkové řízení vypsal v souladu s dodržením 

ustanovení § 27 písm. a), s odkazem na § 31 a dodržením zásad dle § 6, ZZVZ. 
 

 

3. Zadávací dokumentace: 

3.1. Poskytnutá zadávací dokumentace se stává majetkem uchazeče a nemusí být zadavateli       

vrácená. Informace o uchazečích, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, se  

nesdělují. Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují  

požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je uchazeč povinen  

se řídit při zpracování nabídky. 
 

         

4. Předmět plnění: 

4.1. Provozování reklamy na sloupech veřejného osvětlení v majetku a na území města 

Havířova 

4.2. Oprávnění k provozování předmětu plnění   

Zadavatel uzavřel se Statutárním městem Havířov smlouvu ze dne 2.7.2012 o přenesené správě 

veřejného osvětlení ve městě Havířov, kde kromě zajištění správy, údržby, provedení obnovy 

veřejného osvětlení (dále jen VO), je též oprávněn umístit nebo nechat umístit na VO reklamu 

nebo uzavřít smlouvu o nájmu sloupu VO či případně uzavřít nájemní smlouvu na pronájem 

veškerých sloupů VO třetí osobě za účelem umístění reklamního zařízení, vše schválené 

zastupitelstvem města pod č. usnesení 536/13ZM/2012 ze dne 25.6.2012 
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4.3. Specifikace předmětu plnění 

Zadavatel pronajme účastníkovi sloupy VO za účelem provozování reklamní činnosti - 

umisťování neprosvětlených nosičů reklamy na: 
     a) reklamních tabulí o rozměrech 1000 x 750 mm 
     b) směrových šipkách o rozměrech 1000 x 250 mm 
a) minimální výška spodní hrany nosiče je 2,5 m od zemského povrchu, 
b) na jednom sloupu veřejného osvětlení je možné umístit pouze jeden typ nosiče; nosič nelze 
umisťovat na sloupu veřejného osvětlení, kde je již instalováno dopravní značení a barevné 
provedení reklamy nesmí být zaměnitelné s dopravním značením, 
c) nosiče reklamy je možné umísťovat v souladu s bezpečnostními předpisy a  stávajícím 
statickým stavem sloupů či jiných nosičů VO, v případě jakýchkoli pochybností o statické 
způsobilosti sloupů či jiných nosičů tuto reklamu neumísťovat, 
d) k instalování nosičů reklamy je nutné zajistit potřebná povolení (rozhodnutí) dotčených 
správních orgánů, 
e) při montáži a manipulaci nosičů je nutno dbát, aby nedošlo k poškození sloupů veřejného 
osvětlení, v případě poškození sloupů VO je povinností účastníka na vlastní náklady a bez 
zbytečných průtahů oznámit tuto skutečnost vyhlašovateli a uvést tyto do stavu, ve kterém byly 
před poškozením, 
f) nosiče reklamy je nutno udržovat v řádném stavu a dbát na to, aby svým umístěním a  instalací 
nenarušovaly bezpečnost silničního provozu ani neohrožovaly bezpečnost chodců a jiných 
uživatelů chodníků, 
g) při instalaci nosičů je nutno dodržovat právní předpisy eliminující umisťování reklam 
podporujících tabákové výrobky, jakékoliv formy násilí, rasismu, ohrožování mravnosti, 
nepolitická, nemorální a naplňující  skutkovou podstatu nekalé soutěže, 
h) na sloupy VO je možno umísťovat taková reklamní zařízení, které nebudou ohrožovat 
bezpečnost silničního provozu, 
i) účastník je povinen respektovat provádění běžné údržby sloupů veřejného osvětlení 
zadavatelem, 
j) zadavatel umožní účastníkovi volný přístup ke všem sloupům veřejného osvětlení v majetku 
statutárního města Havířov po celou dobu platnosti této smlouvy s výjimkou sloupů VO, které 
jsou nebo budou rekonstruovány. 
k) účastník se zavazuje provádět kontrolu a odstraňování nepovolených nosičů do tří dnů od 
jejich zaregistrované instalace na vlastní náklady, 
l) účastník přednostně a bezplatně umožní reklamu Městskému informačnímu systému 
Statutárního města, 
m) účastník bezplatně umožní, a to na 6 kusech nosičů VO vyhlašovateli propagovat svou 
činnost,     
n) účastník je při uzavírání smluv s dalšími subjekty (třetími osobami) vázán rámcem práv a 
povinností vyplývajících z tohoto předmětu VZMR. 
4.4. Výše nájemného za provozování předmětu plnění 
a) účastník uhradí zadavateli paušální měsíční částku za každý instalovaný nosič, a to za: 

 nosič A (reklamní tabule 750x1000 mm)      ,- Kč/měsíc/ks, t.j.     ,- Kč za rok 
bez DPH 

 nosič B (směrová tabule 1000x250 mm)      ,- Kč/měsíc/ks, t.j.      ,- Kč za rok 
bez DPH, 

kdy celkový finanční objem za rok nesmí klesnout pod 500.000,- Kč bez DPH. 
b) platební podmínky jsou podrobně zpracovány v příloze č.1 – smlouva o  nájmu sloupu VO. 
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5. Místo plnění:  

Sloupy veřejného osvětlení v majetku statutárního města Havířova. 

                                                 

6. Lhůta pro podání nabídek: 

Nabídky uchazečů budou doručeny nejpozději do 23. 10. 2017 do 9,00 hod na adresu sídla 

vyhlašovatele – Technické služby Havířov a.s., Havířov Město, Karvinská 66/1461 v uzavřené, 

zabezpečené obálce proti manipulaci a označeny: 

         NEOTEVÍRAT  -  VEŘEJNÁ  ZAKÁZKA 

         „Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířova“, 

6.1 Na obálce musí být uvedena úplná adresa účastníka a vyhlašovatele. Nabídky lze doručit 

poštou, osobně na sekretariát ředitele nebo jiným vhodným způsobem na dresu Technické 

služby Havířov a.s., 736 01 Havířov Město, Karvinská 66/1461 v pracovní dny od 7,00 do 14,00 

hod. 

6.2 Vyhlašovatel neodpovídá za zdržení zásilky zaviněné poštou či jiným přepravcem. Za čas 

podání nabídky se považuje její fyzické převzetí sekretariátem zadavatele. 

4.3 Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dál obsah 

vyjmout nebudou přijaty a budou ve stavu v jakém byly doručeny v době vadného podání 

vráceny zpět účastníkovi a nabídky neoznačené nebo nezabezpečené proti manipulaci s obálkou 

budou ze soutěže vyloučeny. 

 

7. Kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách       

    v platném znění: 

       Tato  část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob      

        prokázání kvalifikačních předpokladů. Uchazeči ve výběrovém řízení pro VZMR  

        prokazují splnění kvalifikačních předpokladů, základní způsobilost dle ustanovení § 74  

        ZZVZ  předložením  čestného prohlášení a další  požadované dokumenty  prokazující  

        splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace stačí předložit v prostých kopiích.       

        Nejsou požadovány originály nebo ověřené kopie originálů. Tyto může zadavatel  

        požadovat po vítězném uchazeči výběrového řízení, se kterým bude uzavírána smlouva 

       na plnění VZ.         

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace: 

a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ -  formou čestného prohlášení,  

    podepsané oprávněným zástupcem jako návrh kupní smlouvy, 

b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ 

    - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, ne starší 90 dnů 

    - Živnostenská oprávnění dle předmětu veřejné zakázky 

    - Případně jiný doklad nahrazující živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, 

c) technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ – formou čestného prohlášení,    

    o odborných schopnostech a zkušenostech nezbytných pro plnění veřejné zakázky  

    v odpovídající kvalitě s vyhotovením seznamu významných služeb v oblasti reklamy za  

    poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení a doby jejich poskytnutí a  

    identifikace objednatele. U vítězného uchazeče, se kterým bude uzavírána smlouva si  

    zadavatel vyhrazuje právo o předložení poskytnutých referencí s potvrzením uváděných  

    objednatelů.     
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     d) čestné prohlášení uchazeče, zpracované volnou formou, že nemá vůči svým      

         zaměstnancům žádné pohledávky vyplývající z pracovněprávních vztahů.   

 

  8. Obsah nabídek: 
  8.1. Zadavatel požaduje sestavení nabídky dle následujícího pořadí: 

   a) základní způsobilost podle § 74 - formou čestného prohlášení 

   b) profesní způsobilost podle § 77  

       - Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán 

        - Živnostenská oprávnění dle předmětu veřejné zakázky 

        - Případně jiný doklad nahrazující živnostenský list nebo výpis z obchodního     

           Rejstříku 

    c) technická kvalifikace podle § 79 ZZVZ, 

          d) čestné prohlášení uchazeče, zpracované volnou formou, že nemá vůči svým  

   zaměstnancům žádné pohledávky vyplývající z pracovněprávních vztahů.   

         e) návrh smlouvy v souladu s podmínkami soutěže řádně podepsaný  

       oprávněnou osobou v jednom vyhotovení vč. otisku razítka a vč. případné plné  

        moci či pověření pro osobu(y) podepisující. Jedná se povinnou náležitost předložené  

        nabídky účastníků, jako  akceptace předložených obchodních podmínek (smlouva o   

        nájmu sloupu VO), která je přílohou č. 1 s dodržením požadované technické 

        specifikace pro nosiče A (reklamní tabule 750x1000 mm) a pro nosiče B (směrová  

       tabule 1000x250 mm)  

   8.2.  Nabídky musí obsahovat pouze údaje požadované zadavatelem ve výše uvedeném  

      členění a budou vypracovány přehledně. Nebude-li nabídka obsahovat všechny  

       požadované údaje nebo nebude splňovat požadavky vyplývající ze zadávacích  

       podmínek, bude vyřazena z dalšího hodnocení.                                                                    

    8.3.  Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, například  

       provázáním nabídky provázkem, jehož konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo  

       jinak zajištěn, ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno  

       žádný list z nabídky volně vyjmout. 

 

 

9. Hodnotící kritéria: 
9.1.  Způsob hodnocení nabídek: 

        Nabídka od uchazeče s nejvyšší nabídkovou cenou za nosiče typu A a nosiče typu B se 

stává vítěznou  

 

10.  Otevírání obálek: 
10.1. Otevírání obálek proběhne dne 23.10.2016 v 10,15 hod v sídle zadavatele v zasedačce. 

Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupce účastníků, kteří podali  nabídky do  lhůty pro 

podání nabídek. 

  

11. Ostatní ujednání: 

a) Nabídky a veškeré doklady budou předloženy v českém jazyce. 

b) Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účasti v soutěži. 

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit nebo nevybrat žádného z účastníků.  
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d) Vyhlašovatel není povinen sdělovat důvody takovéhoto rozhodnutí, zrušení VZMR nebo 

neakceptace žádné nabídky účastníků. 

e) Vyhlašovatel je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách http://www.tsh.cz a 

v registru smluv uzavřenou smlouvu s účastníkem, kterému byla na základě tohoto výběrového 

řízení přidělena vy soutěžená veřejná zakázka. 

f)  Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření            

smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení 

o přidělení veřejné zakázky. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo 

neposkytnul-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, 

uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí. 

g)  Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude vyhlašovatelem hodnocena a ukončením 

výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah.  

h) Informace o účastnících, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, se nesdělují.  

ch) Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují požadavky 

zadavatele na plnění veřejné zakázky, kterými je účastník povinen se řídit při zpracování 

nabídky. 

i) Variantní nabídku vyhlašovatel nepřipouští 

j) Případné technické dotazy Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková telefon 596802607, mobil 

737238112, Pavel Doležal  telefon 596802620, mobil 737238114. 

 

 

 

        

                                                                                       Ing. Ludvík Martinek 

                                                                                         ředitel společnosti 
 

 

 

 

Příloha č. 1 - Smlouva o nájmu sloupu VO 
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Technické služby Havířov a.s. 
Karvinská 66/1461, Havířov-Město, 

PSČ 736 29 
 

 

 

 

 
       Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1664 
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