
Odpověd na dotazy č. 1

„Zajištění funkce odborného zástupce při provozování kanalizací a čistíren odpadních 

vod v obci Doubrava“ zakázka malého rozsahu na služby

Dotazy č. 1 ze dne 14. 01. 2016

Firma: SmVaK a.s., 28. Října 1235/169, 709 00, Ostrava

1) Dotaz se týká bodu 6. D) odrážka 5 – hlášení na Mze ČR – celkové vyúčtování 

položek výpočtu ceny podle cenových přepisů pro vodné a stočné do 30. Dubna.

Přesné znění zní „Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok dle 

cenových předpisů podle přílohy č. 19 a 19a“ a dále „Porovnání všech položek výpočtu 

ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů 

s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce v členění nákladových položek 

s jejich obsahem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č.20 a ve struktuře 

databázového souboru, která je uvedena v příloze č.24.“ Termín celkového vyúčtování 

položek výpočtu se již nepoužívá druhý rok.

Uchazeči není jasné jak má připravit hlášení na MZeČR, pokud není v předmětu veřejné 

zakázky sděleno, kdo provádí výpočet ceny pro stočné pro obec Doubrava? Kdo vybírá 

stočné v obci Doubrava? V případě, že výpočet ceny pro stočné provádí vlastník a 

zároveň vybírá stočné v obci, jak má uchazeč sestavit takové hlášení? 

Odpověď zadavatele: Výběr stočného a provádění výpočtu ceny provádí obec 

Doubrava. Uchazeč bude při provádění provozování (odborného dohledu) čistíren a 

kanalizací shromažďovat potřebné informace ke zpracování celkové kalkulace pro 

MZeČR viz výše, za předpokladu spolupráce při předávání potřebných informací.    

2) Dotaz se týká bodu 6. d) odrážka 4 – hlášení majetkové a provozní evidence pro 

vodoprávní úřad každoročně do 28. 02.

Uchazeč předpokládá, že má vést majetkovou a provozní evidenci dle zákona č.274/2001 

Sb. , a dále prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb., a vybrané údaje z majetkové a provozní 

evidence má každoročně k 28.02. předat vodoprávnímu úřadu v rozsahu přílohy č.1-4 

resp. Přílohy č.5-8 ve struktuře databázového souboru dle přílohy č.22. Je to správně? 

Odpověď zadavatele: ANO

3) Dotaz se týká bodu 6. h) jednání s úřady státní správy na základě plné moci.

Uchazeč se ptá, se kterými úřady státní správy bude uchazeč jednat na základě plné 

moci.

Odpověď zadavatele: Uchazeč bude jednat převážně s Městským úřadem Orlová, 

odborem životního prostředí, při vyřizování prodloužení vydaných povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových, nebo jejich změně. 

Při kontrolách Česká inspekce životního prostředí (jednání, fyzická kontrola, odvolání atd.)

Spolupráce s obcí při změně technologií čištění odpadních vod a její vyřízení. 



4) Dotaz se týká bodu 6. j) spolupráci při tvorbě smluv vznikající ve vztahu ke 

kanalizaci obce

Uchazeč se ptá, zda se tímto myslí příprava návrhu smlouvy s odběrateli? Nebo se tím 

myslí příprava veškerých smluv ve vztahu ke kanalizaci obce Doubrava?

Odpověď zadavatele: Příprava veškerých smluv ve vztahu ke kanalizaci v obci 

Doubrava.

5) Dotaz

V dokumentaci je v předmětu veřejné zakázky uvedena v mnoha případech spolupráce, 

není však uveden předpokládaný počet hodin, který bude od uchazeče vyžadován. 

Žádáme o stanovení počtu hodin/měsíc, který by měl uchazeč nacenit do nabídky. 

Odpověď zadavatele: Uchazeč stanoví a uvede do nabídky cenu kč/hod za spolupráci, 

neboť nelze vyčíslit předpokládaný počet hodin měsíčně.

6) Dotaz

Z dokumentace není zcela zřejmé, zda je součástí plnění také provádění rozborů 

odpadních vod a likvidace kalu. Žádáme o upřesnění. 

Odpověď zadavatele: Uchazeč musí zahrnout do paušálu skutečnost provádění rozborů 

odpadních vod dle četnosti uvedených v rozhodnutích a také likvidaci kalu s četností 1-2 

za rok, náklady na vyhotovení vzorků a fyzické likvidace budou fakturovány odděleně, 

nejsou zahrnuty do paušálu jednotlivých ČOV. 

7) Dotaz

Žádáme o poskytnutí počtu napojených obyvatel na jednotlivé ČOV.

Odpověď zadavatele:

Mikro 9A 11 osob + budova Národní dům

Biocleaner BC12 4 osoby

Gonap 15Pb 9 osob

Mikro 6,5A 6 osob + budova základní škola

Mikro 2,5A 7 osob + 2 prodejny

DČB 16/2 58 osob + zdravotní středisko

Biocleaner BC100 70 osob

8) Dotaz

Žádáme o poskytnutí všech existujících kolaudačních rozhodnutí k předmětu zakázky.

Odpověď zadavatele: Pro potřeby veřejné zakázky, zadavatel nebude poskytovat 

kolaudační rozhodnutí.

Dne 18. 01. 2016
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