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Zadávací dokumentace
k  veřejné  zakázce  malého  rozsahu  na  stavební  práce,  zadávané  podle  §  6,  §  12  odst.  3  a  §  18  odst.  5  zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

1. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem  veřejné  zakázky  je  zajištění  provozu  vodohospodářského  majetku  obce  Běleč  podle  zákona 
č.     274/2001 Sb. o     vodovodech a kanalizacích a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.  
1.     Poskytnutí služby oprávněné osoby  
- oprávněná osoba v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
2.     Zajištění provozu zásobení pitnou vodou a odkanalizování  
- zajištění zásobení pitnou vodou a odkanalizování odpadních vod,
- odborné zajištění úpravy vody (zejména dochlorace).
3.     Zpracování a odevzdání Majetkové a provozní evidence  
- zpracování a odevzdání majetkové a provozní evidencí v souladu se zákonem č.274/2001 Sb.
4.     Kontrola jakosti vod v     průběhu výroby pitné vody a evidence rozborů  
- kontrola hodnot provedených rozborů a porovnání s povolenými hodnotami, evidence provedených rozborů,
- návrh řešení případných problémů v jakosti pitné vody.
5.     Kontrola míry znečištění odpadních vod a kontrola čištěných vod  
- kontrola hodnot provedených rozborů a porovnání s povolenými hodnotami, evidence provedených rozborů,
- návrh řešení případných problémů ve znečištění odpadní vody.
6.     Evidence hmotných jednotek pitné, surové a odpadní vody  
7.Aktualizace provozních a kanalizačních řádů - kontrola řádů a jejich potřebné aktualizování
8.Zpracování a pravidelná aktualizace plánu obnovy
9.Odborná technologická činnost v     rámci předmětu zakázky  

2. Předpokládaná cena zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem je 75.000 Kč ročně bez DPH.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky, zadávací lhůta
a) Doba plnění: Předpokládaný termín zahájení 15. 10. 2013 trvání na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
b) Místo plnění: katastr obce Běleč, úpravna vody Běleč, úpravna vody Bzová.
c) Zadávací  lhůta,  tj.  minimální  doba,  po kterou je  uchazeč svojí  nabídkou vázán,  je  90 dnů od uplynutí  lhůty pro 

doručení nabídky.

4. Požadavky na varianty
Zadavatel nepřipouští varianty.

5. Zadávací dokumentace a prohlídka místa
– Obec Běleč vlastní vodovody Běleč a Bzová, kanalizace bez ČOV Běleč a Bzová a úpravny vody Běleč a Bzová.
– Zadávací dokumentace byla zveřejněna na internetových stránkách obce: http://www.obecbelec.cz/zakazky/.
– Dodatečné informace budou poskytovány pouze emailem a budou zveřejněny na webových stránkách.
– Dotazy je možno zasílat nejpozději do doby prohlídky místa 2. října 2013 .
– Prohlídka místa bude pro zájemce dne 2. října 2013 od 10:30 hodin.
– Sraz zájemců o prohlídku zakázky je před Obecním úřadem v Bělči.
– Účastníci svoji účast oznámí předem telefonicky na čísle 724189517.

6. Kvalifikační předpoklady:
a) Základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - Příloha č.2.
b) Profesní kvalifikační předpoklady – prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání.



7. Způsob zpracování a podání nabídky
a)  Kompletní  nabídka  bude  předložena  v  českém jazyce  v  písemné  formě  a  to  v  jednom originále.  Nabídka  bude 

podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
b) Nabídky budou dodány doporučeně poštou na adresu: Obec Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč nebo osobně v úředních  

hodinách (pátek 17:00–20:00 hod.) nebo osobně do rukou starosty (po dohodě na tel. čísle 724189517), v zalepené 
obálce označené heslem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – PROVOZOVÁNÍ VAK – NEOTEVÍRAT“.
Termín: do 7. října 2013 do 12.00 hod.

c) Nabídka bude zpracována v požadovaném členění:
– krycí list nabídky – Příloha č.1,
– čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů – Příloha č.2,
– dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů (prostá kopie – výpis z obchodního rejstříku nebo 
oprávnění k podnikání),
– návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.

d) Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a nabídka bude pevně svázána tak, aby jednotlivé listy nabídky nemohly 
samovolně  ze  svazku vypadnout.  Nabídka  nebude  obsahovat  nevyžádanou  dokumentaci,  marketingové  materiály,  
certifikáty a podobné tiskoviny.

e) Nabídková cena bude zpracována na základě této zadávací dokumentace, soupisu prací a prohlídky místa práce. Tato 
cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude zahrnovat  veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.  
Nabídková cena bude zpracována bez DPH, samostatně sazba DPH a nabídková cena včetně DPH.

8. Obchodní a platební podmínky
Součástí nabídky Jsou specifikovány v přiloženém návrhu smlouvy o dílo.

9. Kriteria a způsob vyhodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč, bez DPH.
Cena realizace – váha – 100 %.

10. Otevírání obálek s nabídkami
Zadavatelem  ustanovená  komise  otevře  včas  a  řádně  doručené  obálky  s  nabídkami  na  svém  zasedání  konaném 
dne     7.     října     2013  od  18:30  hodin   v  kanceláři  Obecního  úřadu  Běleč,  Běleč  22,  39143  Běleč.  Obálky  doručené 
po termínu budou uchazečům neotevřené vráceny zpět. Otevírání obálek je veřejné pro všechny uchazeče.

11. Závěrečná ustanovení:
– Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
– Zadavatel  si  vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku,  právo kdykoliv zrušit  zadávání  zakázky a právo upravit  

předmět plnění dle svých finančních možností.
– Uchazeč podáním nabídky v určeném termínu deklaruje bezvýhradné přijetí podmínek této soutěže.
– Uchazeč  je  oprávněn  podat  pouze  jednu  nabídku,  a  podává-li  samostatnou  nabídku,  nemůže  současně  být  i  

subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace ani i 
podat společnou nabídku s jiným/i dodavatelem/i.

– Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.
– Smlouva a krycí list musí být podepsány odpovědným zástupcem uchazeče.
– Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.
– Veškeré  informace  o  veřejné  zakázce  jsou  zveřejněny  na  internetových  stránkách  obce  pod  odkazem:  

http://www.obecbelec.cz/zakazky/,  kde  bude  zveřejněno  i  oznámení  o  výsledku  zadávacího  řízení  do  5  dnů  od 
rozhodnutí zastupitelstva obce. Oznámení o výsledku se považuje za doručené všem uchazečům okamžikem zveřejnění.

V Bělči dne 23. září 2013

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

Přílohy:
– Příloha č. 1 – krycí list nabídky
– Příloha č. 2 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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Příloha č. 1
Krycí list nabídky

Uchazeč

Název

Sídlo/místo podnikání

IČO/DIČ

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Kontaktní osoba

Telefon, email

Bankovní spojení

Nabídková cena
Cena celkem v Kč bez DPH DPH Cena celkem v Kč včetně DPH

Cena celkem

Prohlašuji, že jsem vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Souhlasím/-e se zveřejněním posouzení  splnění  kvalifikačních předpokladů,  hodnocení  nabídek,  uzavřené smlouvy a 
všech jejích dodatků zadavatelem veřejné zakázky. 

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

..................................................
razítko a podpis uchazeče
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Příloha č. 2
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč

Název

IČO/DIČ

prohlašuje, že:
– 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,  podplacení, 
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;  je-li  uchazeč  
právnickou  osobu,  splňuje  tento  předpoklad  jak  tato  právnická  osoba,  tak  její  statutární  orgán  nebo  každý  člen  
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,  
splňuje tento předpoklad 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, splňuje předpoklad podle tohoto odstavce vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento  
předpoklad uchazeč splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

– nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle 
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání  takového trestného činu;  je-li  uchazeč  
právnickou  osobu,  splňuje  tuto  podmínku  jak  tato  právnická  osoba,  tak  její  statutární  orgán  nebo  každý  člen  
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,  
splňuje tento předpoklad 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, splňuje předpoklad podle tohoto odstavce vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento  
předpoklad uchazeč splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

– v  posledních  3  letech  nenaplnil  skutkovou  podstatu  jednání  nekalé  soutěže  formou  podplácení  podle  zvláštního 
právního předpisu,

– vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 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,

– není v likvidaci,
– nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či  

bydliště uchazeče,
– 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 uchazeče,
– 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 uchazeče,
– nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle  

zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné 
osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

– není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
– mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního  

právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

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

..................................................
razítko a podpis uchazeče


