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Zadávací dokumentace mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“). 
 
 
 
 

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Zajišt ění funkce odborného zástupce p ři 
provozování kanalizací a čistíren odpadních vod 

v obci Doubrava“  
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1. Název veřejné zakázky  
 
“Zajištění funkce odborného zástupce při provozování kanalizací a čistíren odpadních 
vod v obci Doubrava” 
 

2. Financování projektu  
 

Služba bude financována z vlastních prostředků zadavatele. 
 

3. Identifika ční údaje zadavatele  
 
Název zadavatele:   OBEC DOUBRAVA 
Adresa:     Doubrava č. p. 599, 735 33 Doubrava 
Zastoupený:    Mgr. Bc. Pavel Krsek, starosta obce 
IČ:       00562424 
DIČ:                           CZ00562424 
Kontaktní osoba:    Bc. Pavel Wija 
webové stránky obce:    http://doubrava.cz/ 
 

4. Místo realizace p ředmětu ve řejné zakázky  
 
Kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Doubrava.  
 

5. Klasifikace p ředmětu ve řejné zakázky  
 
Služby  
 

6. Vymezení p ředmětu ve řejné zakázky  
 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění funkce odborného zástupce (dohledu) při 
provozování kanalizací a čistíren odpadních vod – ČOV v obci Doubrava dle zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 

 
Uchazeč musí být držitelem příslušné certifikace a oprávnění k provádění této činnosti a 
musí mít potřebné předpoklady k zajištění těchto povinností: 
 
a) výkonu funkce odborného zástupce při provozování kanalizací a ČOV obcí Doubrava, 

b) vedení evidence a provozních deníků ČOV, 

c) vedení evidence technického stavu kanalizací a ČOV 

d) zajišťování kompletní legislativy vyplývající ze zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, navazujících zákonů a vyhlášek a ostatních právních norem a 

předpisů, zejména: 

- hlášení k evidenci odběrů pro vodoprávní úřad každoročně do 31. ledna 

- hlášení na Povodí Odry prostřednictvím ISPOP každoročně do 31. ledna 

- hlášení na ČSÚ každoročně do 10. února 

- hlášení majetkové a provozní evidence pro vodoprávní úřad každoročně do 28. 

února  

- hlášení na MZE – celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle 

cenových předpisů pro vodné a stočné do 30. Dubna 
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e) vypracování plánu financování a obnovy kanalizační sítě a ČOV v obci Doubrava a k 

jeho aktualizaci a průběžné doplňování, 

f) posouzení stávajícího kanalizačního řádu obce Doubrava a k jeho případné 

aktualizaci, 

g) spolupráci na aktualizaci pasportu PD, případně na vytvoření nového pasportu v 

úsecích, kde tento ještě nebyl vypracován,  

h) jednání s úřady státní správy na základě plné moci, 

i) spolupráci s obcí v případě podávání nových žádostí o napojení se na kanalizační řád 

obce, 

j) spolupráci při tvorbě smluv vznikajících ve vztahu ke kanalizaci obce, 

k) spolupráci při kontrolách žump, septiků a domovních ČOV v majetku obce a ostatních 

subjektů sídlících v obci, 

l) sledování platnosti všech vydaných povolení a rozhodnutí příslušných orgánů a 

zajištění jejich včasné prolongace, 

m) spolupráci s pověřeným pracovníkem obce na opatřeních vedoucích 

k bezproblémovému chodu zařízení a kanalizace, 

n) spolupráci se servisní organizací, která bude vykonávat opravy jednotlivých zařízení,  

o) provádění kontroly kanalizačních výustí na výtoku do vodních toků 1x za měsíc, 

p) provádění měření množství vypouštěné vody z kanalizačních výustí do recipientu, 

kde není zajištěno měření vypouštěných předčištěných odpadních vod a k 

vypracování protokolů, 

q) spolupráci při odběrech vzorků odpadních vod, zajišťování laboratorních protokolů 

akreditovaných laboratoří a k jejich vyhodnocování a archivování dle platné 

legislativy. 

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy. 
 
7. Obchodní podmínky  
 

Uchazeč předloží návrh smlouvy, který bude obsahovat body uve dené v čl. 6 -
vymezení p ředmětu smlouvy. Návrh smlouvy bude zpracován v souladu se 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném zn ění.  

 
Obchodními podmínkami jsou: 
- platební podmínky (např. způsob vystavení daňových dokladů, splatnost daňových 

dokladů, v jaké měně budou probíhat platby, pozastávka plateb apod.), 
- servisní podmínky (např. požadavky na záruční a pozáruční servis, zaškolení 

pracovníků, poradenskou linku apod.), 
- sankční podmínky (např. smluvní pokuta za nedodržení plnění), 
- objektivní podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny 

(zadavatel je oprávněn (nikoli však povinen) vymezit objektivní podmínky, při jejichž 
splnění je možno překročit nabídkovou cenu; zadavatel není povinen překročení 
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nabídkové ceny připustit – tuto skutečnost uvede v zadávacích podmínkách - avšak 
jsou-li v době zadávání veřejné zakázky známy nebo předpokládány objektivní změny 
vnějších podmínek, které by mohly mít vliv na změnu ceny veřejné zakázky v době jejího 
plnění, měl by zadavatel toto překročení ceny z objektivních příčin připustit. Jedná se 
zejména o změny sazeb DPH, rostoucí míru inflace, změny devizových kurzů apod.), 

- další podmínky, které si vymezí zadavatel. 
 
Dodavatel je povinen doložit k návrhu smlouvy jednotlivé přílohy dle instrukcí uvedených 
v zadávací dokumentaci. Doplněný a podepsaný návrh smlouvy, včetně příloh, je pro 
uchazeče závazný. 
 
Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být 
v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně 
ověřené kopii. Předložení nepodepsaného textu smlouvy je důvodem k vyloučení 
nabídky uchazeče. 
 
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni 
všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána 
oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se 
způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku (ve všech 
částech k podpisu určených). 

 
 
8. Požadavky na zp ůsob zpracování nabídkové ceny  
 

Zadavatel požaduje zpracování celkové nabídkové cen y za celé pln ění předmětu 
veřejné zakázky. 

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení 
služby za jeden kalendářní měsíc, která bude stanovena absolutní částkou na základě 
ocenění a kalkulace všech nákladů pro výpočet ceny za zajištění funkce odborného 
zástupce při provozování kanalizací a čistíren odpadních vod v obci Doubrava v paušální 
částce Kč / měsíc.  

 
Další požadavky: 

 
• Nabídková cena bude uvedena v CZK bez DPH.   

• Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazba DPH 21 %) a nabídková cena včetně DPH. 

• Nabídková cena je p ředmětem hodnocení v kritériu: Nabídková cena bez DPH 

 

9. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky, jin é požadavky zadavatele na 
plnění předmětu ve řejné zakázky  

 
9.1. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné form ě a v jednom 

kompletním provedení v elektronické form ě na datovém nosi či (CD/DVD), 
v českém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito dokumenty je prioritním 
dokumentem tištěná forma. 

 
9.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  
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9.3. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy tak, aby 
bez násilného porušení nebylo možno žádný list volně vyjmout.  

 
9.4. Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v této 

zadávací dokumentaci. Nabídka bude podána v  jednom svazku, v řádně uzavřené 
obálce, na které musí být uvedeno jméno uchazeče, jeho identifikační číslo a adresa. 
Dále musí být obálka označena názvem veřejné zakázky „Zajišt ění funkce 
odborného zástupce p ři provozování kanalizací a čistíren odpadních vod v obci 
Doubrava“  a označením „NEOTVÍRAT – NABÍDKA“ .  

 
10. Uchazeč použije po řadí dokument ů specifikované v následujících bodech t ěchto 

pokyn ů pro zpracování nabídky:   
 
10.1. Obsah nabídky.  Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u 

jednotlivých oddílů (kapitol) a uvedení celkového počtu stran, k čemuž uchazeč využije 
přílohu č. 1 zadávací dokumentace – Obsah nabídky .  

 
10.2. Krycí list nabídky.  Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu  č. 2 

zadávací dokumentace – Krycí list  nabídky . Na krycím listu budou uvedeny 
následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a 
uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková 
cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné 
jménem či za uchazeče jednat. V případě jakéhokoliv rozporu mezi nabídkou cenou 
uvedenou na krycím listě nabídky a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy je 
prioritním dokumentem návrh smlouvy.  

 
10.3. Uchazeč v nabídce doloží návrh smlouvy včetně všech požadovaných příloh, 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Předložení neúplné 
smlouvy o dílo je důvodem k vyřazení nabídky uchazeče z dalšího hodnocení.  

 
10.4. Výpočet ceny. Uchazeč ve své nabídce předloží Výpočet paušální ceny jednotlivě 

za každou čistírnu odpadních vod (7ks) a kanalizace (2ks) dle požadavků článku 6 této 
zadávací dokumentace a dále součet těchto částek uvede v nabídkové ceně, jako 
přílohu Smlouvy.  

 
11. Způsob hodnocení nabídek  
 
 Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je: 
 

• Nejnižší nabídková cena bez DPH 
 
 Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvýhodnější bude 
 hodnotící komisí hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 
 
12. Požadavek na formu podané nabídky  

 
Nabídky se podávají výhradně v tištěné podobě. 
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13. Prohlídka místa pln ění 
 

Prohlídku místa plnění lze dohodnout dle domluvy.  
Kontaktní osoba: Bc.Pavel Wija, tel. +420 596 513 036, wija@doubrava.cz 

  
14. Podání nabídek  
 

 Nabídky budou podány pouze písemně, v listinné podobě (s přiloženým médiem 
v elektronické podobě). Nabídky budou doručeny v řádně uzavřených obálkách 
označených názvem veřejné zakázky a adresou uchazeče. 

   
 Lhůta pro podání nabídek:  
 Počátek běhu lh ůty pro podání nabídek:  05. 01. 2016 
 Konec b ěhu lh ůty pro podání nabídek: 20. 01. 2016 v 09:00 hodin 
 
 Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč 

(dodavatel). Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným 
přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání 
nabídky. 

 
 Místo pro podání nabídek: 
 Místo pro podání nabídek ve lh ůtě od 05. 01. 2016 do 20. 01. 2016 do 09:00h 
 Obec Doubrava, podatelna , č.p.599, 735 33, Doubrava  
 
15. Další části zadávací dokumentace - p řílohy  
 
 Další části zadávací dokumentace naleznete na obecné adrese zadavatele, odkaz na link: 
 http://doubrava.cz/informace/verejne-zakazky/ 
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Kvalifika ční dokumentace 

 
VYMEZENÍ POŽADAVKŮ NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKA ČNÍCH PŘEDPOKLADŮ V 
KVALIFIKA ČNÍ NEBO PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

1. Základní kvalifika ční předpoklady  

1.1 Základní kvalifika ční předpoklady spl ňuje dodavatel,  

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o 
přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či 
členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat 
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště; 

b) který nebyl pravomocně odsouzen 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; jde-li o právnickou osobu, 
musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území 
České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci; 

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, 
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 

g) který nemá 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; 

h) který nemá 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;  
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i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného 
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby. 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 

Způsob prokazování spln ění základních kvalifika čních p ředpoklad ů 
Splnění kvalifikačních předpokladů se v nabídkách prokazuje předložením čestného 
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné 
kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.  
 

2. Profesní kvalifika ční předpoklady  

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán.  

• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci. 

Způsob prokazování spln ění profesních kvalifika čních p ředpoklad ů 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů se v nabídkách prokazuje předložením prosté 
kopie požadovaných dokladů. 
 

 

 

 

 

V Doubravě dne 04. 01. 2016 

 

 

 

         „otisk razítka“ 

 

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

Mgr. Pavel Krsek  

starosta obce Doubrava 
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