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Město Hodkovice nad Mohelkou 
nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice n. M. 

 

 

Hodkovice nad Mohelkou, 25. 03. 2015 

 

Výzva k podání nabídek  

 
Předmět výzvy: Pasport veřejného osvětlení 

 

Zadavatel výzvy:  Město Hodkovice nad Mohelkou 

         Nám. T. G. Masaryka 1 

        463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

IČ/DIČ:  00262820 / CZ00262820 

 

Kontaktní osoba:  Helena Řezáčová – místostarostka 

 tel.: 485 145 353, mobil 607074 162 

 e-mail: helena.rezacova@hodkovicenm.cz 

 

Termín zahájení: 1. květen 2015 

Termín dokončení: 30. červen 2015 

Místo plnění: Hodkovice nad Mohelkou včetně městských částí 

 

Předmět zakázky: 

Úkolem úspěšného uchazeče je zpracování PASPORTU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO) 

v Hodkovicích nad Mohelkou a jejích částí (Jílové, Záskalí, Radoňovice, Žďárek). 

 

Specifikace zakázky: 

 

 Přístupnost pasportu přes webové rozhraní 

 Databázová část pasportu VO bude propojená s interaktivní mapou, která zobrazuje 

rozmístění světelných míst (SM) a zapínacích míst (ZM). 

 Součástí dodávky pasportu VO bude výkres rozmístění SM a ZM s jejich označením na 

podkladu katastrální mapy území města ve vektorovém formátu DWG a také obrázek 

pro běžný náhled (formát PDF). Tyto výkresy budou přes webové rozhraní uživateli 

k dispozici volně ke stažení. 

 Databázová část pasportu bude propojena tak, aby se změna provedená v kterékoliv 

části projevila v ostatních souvisejících částech (tabulkách, souhrnech, …) 

 ZM zahrnuje rozvaděč VO a příslušenství – charakteristika: 

o Číselné označení (pořadová číslo) 

o Rok výroby 

o Název 

o Ulice (název a číslo dle pasportu místních komunikací) 

o Souřadnice GPS 

o Způsob spínání (fotospínač, časový spínač, …) 

o Počet vývodů 

o Počet a příkon svítidel napájených z jednotlivých ZM a jejich vývodů 
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o Hodnota hlavního jističe 

o Fotografie (celkový pohled, užitečný detail/y vybavení – hl. jistič, elektroměr, 

…) 

o Stav (alespoň 3 stupně, např. označení čísly – výborný, dobrý, špatný) 

 

 SM – charakteristika: 

o Číselné označení podle příslušnosti k ZM a k vývodu a pořadové číslo SM 

o Ulice (název a číslo dle pasportu místních komunikací) 

o Souřadnice GPS 

o Identifikace nosných konstrukcí (majetek města nebo cizí) 

o Druh (včetně fotografie), materiál, povrchová úprava konstrukce 

o Počet svítidel instalovaných na SM 

o Montážní výška 

o Existence výložníku 

o Druh svítidla (včetně fotografie) a celkový příkon svítidla 

o Druh světelného zdroje a jmenovitý příkon světelného zdroje 

o Druh napájení (vrchní nebo zemní) 

o Stav (alespoň 3 stupně) 

o Fotografie typických SM  

 Pasport VO umožní uživateli vytvoření seznamu úkonů údržby, jejich provádění má 

zájem zaznamenávat a sledovat (druh úkonu, doba a místo provedení) 

 Databázová část bude umožňovat filtrování a tisk položek podle ulic, ZM, druhu 

konstrukce, napájení, spínání, svítidla, světelného zdroje, stavu, nosné konstrukce a 

druhu úkonu údržby na SM nebo ZM. 

 Databázová část pasportu bude propojena s pomocnou interaktivní mapou s grafickým 

přehledem o rozmístění ZM a SM. Interaktivní mapa umožní rozlišení (např. barevné) 

SM, jež jsou napájená z jednotlivých ZM a zobrazení v databázi uvedených údajů o ZM. 

Pomocná interaktivní mapa bude umožňovat změnu měřítka zobrazení a posun 

zobrazeného úseku mapy. 

 Pasport VO bude umožňovat dvě uživatelské úrovně – prohlížecí a editační. 

 Pasport VO bude obsahovat evidenci veškerých provedených změn včetně jejich 

popisu, dat, času a jména autora změny. 

 Vyčíslení následných nákladů na servis a správu uživatelských účtů pasportu VO. 

 

Použité zkratky: 

VO – veřejné osvětlení = venkovní osvětlení venkovních prostorů měst a obcí zahrnující 

osvětlení pozemních komunikací, architekturní osvětlení a dekorativní osvětlení. 

SM – světelné místo = každý skladební prvek osvětlovací soustavy (stožár, samostatný 

výložník, konzole nebo převěs) vybavený jedním nebo více svítidly. 

ZM – zapínací místo = rozvaděč VO se samostatným měřením spotřeby elektrické energie. 

 

 

Nabídka musí obsahovat tyto části: 

 

1. Krycí list nabídky (viz. příloha č. 1) 

2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 odst.1 

zákona o veřejných zakázkách (viz. příloha č. 2) 

3. Výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku – prostá kopie (pro splnění 

profesních kvalifikačních předpokladů). 

4. Cenovou nabídku (cenu včetně DPH) 



 

3 

 

5. Cenu následných servisních služeb (cena včetně DPH) 

6. Popis způsobu řešení pasportu 

7. Seznam podobných prací, které uchazeč uskutečnil nebo se na nich významně podílel. 

8. Návrh smlouvy o dílo. 

 

Neúplné nabídky budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 

 

Další požadavky na zpracování nabídky: 

 

 Uchazeči mají možnost požádat zadavatele o dodatečné dotazy. 

 Zadavatel na vyžádání poskytne uchazeči pasport místních komunikací, popřípadě 

generel veřejného osvětlení. 

 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být 

podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 Variantní řešení nabídky nejsou přípustná. 

 

Způsob hodnocení nabídek: 

1. Nejnižší nabídková cena (vč. DPH). 

2. Cena a rozsah následných servisních služeb k poskytnutému programu na dobu 5 let. 

 

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hlavním hodnotícím kritériem bude nejnižší 

celková cena nabídky včetně DPH, ke které se připočte cena servisních služeb včetně DPH za 

5 let. 

 

Předložení nabídek uchazečem: 

 

Svou nabídku v jednom originálním výtisku, v nerozebíratelném obalu, doručte osobně nebo 

poštou do 20. dubna do 14:00 hodin do podatelny Městského úřadu v Hodkovicích nad 

Mohelkou, náměstí TGM 1 v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT- nabídka: 

Pasport veřejného osvětlení. 

 
 

 

 

V Hodkovicích nad Mohelkou 25. března 2015                               ……………………............ 

Helena Řezáčová 

místostarostka 


