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VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(textová část)
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

Domovní čistírny odpadních vod v obci Starkoč – soustava DČOV II. ETAPA
(PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NA POSTUP ZADAVATELE NEAPLIKUJÍ USTANOVENÍ
ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (DÁLE V TEXTU TAKÉ JEN „ZZVZ“)
Pokud se dále v textu vyskytuje odkaz zákona (ZZVZ) nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o
podpůrný krok a zadavatel se bude ustanoveními tohoto zákona nebo pojmy řídit pouze
analogicky.
Informace a údaje uvedené v této Zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) vymezují závazné
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto požadavky je uchazeč o
zakázku (účastník zadávacího řízení) povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své
nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této
Zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek
s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Zakázka bude spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR z Národního programu
Životní prostřední (Výzva č. 12/2019).
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
ZADAVATEL
Název:
Obec Starkoč
Sídlo:
Starkoč 26, 286 01 Čáslav
IČ:
006 40 417
Kontaktní osoba zadavatele: Jan Jiskra, tel.: 603 114 537,
E-mail: starosta.starkoc@gmail.com
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je návazná výstavba domovních čistíren
odpadních vod (dále v textu také jen DČOV) v obci Starkoč, v rozsahu 18 ks DČOV pro 1-5 EO, 1 ks
DČOV pro 16-20 EO, kanalizační přípojky, zemní práce, odvod vyčištěné vody, zařízení pro
monitoring. Musí splňovat návaznost na již instalovaných 41 ks DČOV, tak aby se dílo stalo
jednotnou soustavou decentralizované kanalizace v obci, včetně společného monitoringu pro 59
DČOV.

Bližší technický a technologický popis předmětu plnění této zakázky je specifikován v přílohách
této Zadávací dokumentace.

Obec Starkoč
286 01 Čáslav
________________________________________________________
Je-li v Zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) uveden přímý či nepřímý odkaz na určitého
dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo
označení původu, má se v souladu s § 89 odst. 6 zákona za to, že se jedná o vymezení minimálních
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel
oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a
odpovídá uvedeným parametrům.
3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Doba plnění
Předání a převzetí stanoviště: na základě výzvy zadavatele (předpoklad 08/2020)
Zahájení prací: do 14 - ti dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Dokončení prací a předání díla: do tří měsíců ode dne předání a převzetí staveniště
Místo plnění
Místem provedení díla je obec Starkoč, k. ú. Starkoč u Bílého Podolí (viz Příloha č. 4 této Zadávací
dokumentace).
Prohlídka místa plnění
Zadavatel vzhledem k charakteru předmětu plnění prohlídku místa plnění předpokládá (prohlídka
je však možná po předchozí domluvě s kontaktní osobou zadavatele).

4. PODMÍNKY ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu (v textu také
jen „uchazeč“), je povinen prokázat splnění podmínek účasti v zadávacím řízení v rozsahu a
způsobem vymezeným v této části Zadávací dokumentace. Veškeré požadované doklady
prokazující splnění podmínek účasti v zadávacím řízení předkládá dodavatel v prosté kopii.
Podmínky kvalifikace
I. Základní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele v rozsahu dle ustanovení §
74 ZZVZ. Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení.
II. Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele v rozsahu dle ustanovení §
77 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 2 písm. c) ZZVZ.
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:
a) Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje,
b) dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
(zadavatel požaduje předložení živnostenského oprávnění „provádění staveb, jejich změn a
odstraňování“),
c) dokladu o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje (zadavatel požaduje předložení osvědčení o autorizaci ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
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autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru
„Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ včetně podepsaného čestného
prohlášení této osoby (min. autorizovaný technik), že se bude na realizaci veřejné zakázky
podílet.
III. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace v rozsahu dle ustanovení § 79 odst. 2
písm. a) ZZVZ.
Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací
(výstavba DČOV) realizovaných dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího
řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení. Dodavatel v tomto
seznamu doloží realizaci minimálně jedné soustavy DČOV v rámci decentrálního odkanalizování
s centrálním monitoringem.
Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé nahradit čestným prohlášením (Konsolidované čestné
prohlášení – viz Příloha č. 2 této Zadávací dokumentace).
Obchodní a smluvní podmínky
Obchodní a smluvní podmínky jsou specifikovány v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je
Přílohou č. 3 této Zadávací dokumentace.
Místa, která jsou zvýrazněna kurzívou a červeným textem (doplní uchazeč), povinně doplní
uchazeč, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění závazného návrhu smlouvy o dílo.
Technický popis
Každý uchazeč je povinen ve své nabídce uvést technický popis výrobků (hlavních komponentů:
minimálně potrubí a technologie DČOV), kterým uchazeč prokazuje, že jím nabízený produkt
splňuje kvalitativní stránku předmětu plnění zakázky. U těchto hlavních komponentů uchazeč
uvede jednoznačným způsobem konkrétní nabízený výrobek.
Soustava DČOV musí odpovídat požadavkům dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízená vlády č. 401/2015 Sb.
(kategorie III výrobku označovaného CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
případně požadavkům dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do
vod podzemních. Tento požadavek jsou uchazeči ve své nabídce povinni doložit platným
certifikátem vydaným akreditovanou laboratoří.
5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude dodavatelem uvedena v závazném návrhu smlouvy o dílo (v českých
korunách, členěna: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH).
Nabídková cena bude doložena položkovým rozpočtem (dodavatel vyplní přiložený výkaz výměr –
viz Příloha č. 1 této Zadávací dokumentace).
Nabídková cena musí zahrnout celou zakázku jak je popsána v zadávací dokumentaci, dále musí
zahrnovat přiměřený zisk a veškeré náklady dodavatele a musí být vztažena k předpokládané době
plnění.
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6. OBSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
Nabídka bude předložena v písemné formě, v 1 originále, v listinné podobě, v českém jazyce a
bude obsahovat části uvedené v tomto čl. 6. Zadávací dokumentace.
Všechny listy nabídky budou spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturována následujícím způsobem:
a) doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této Zadávací dokumentace),
b) položkový rozpočet (vyplněný výkaz výměr dle Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace),
c) dokumenty a dokladu prokazující splnění podmínek kvalifikace (anebo podepsané
Konsolidované čestné prohlášení dle Přílohy č. 2 této Zadávací dokumentace),
d) technický popis + certifikát dle článku 4. této Zadávací dokumentace.
Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny doklady a údaje uvedené výše v tomto bodě Zadávací
dokumentace.
Návrh smlouvy o dílo, čestná prohlášení, příp. další dokumenty, nevylučuje-li to povaha věci, musí
být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud jedná jménem či za
dodavatele zmocněnec na základě plné moci (nebo jiného dokumentu), zadavatel žádá z důvodu
právní jistoty a možnosti posouzení, zda jsou návrh smlouvy a příp. další dokumenty podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, aby součástí nabídky bylo též předmětné
pověření. Dodavatel tím předejde případným komplikacím, které mohou vést až k vyloučení
dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny
za celý předmět plnění veřejné zakázky. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která
bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH a splňovat návaznost na již instalované
DČOV, tak aby se dílo stalo soustavou.
8. LHŮTA, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídky končí dne 3.8. 2020 V 9:00 hod.
Nabídky se podávají osobně v řádně uzavřených obálkách označených „NABÍDKA – VZMR DČOV
II.ETAPA – NEOTVÍRAT“ a adresou uchazeče.
Nabídky budou přijímány v podatelně zadavatele (Obec Starkoč, Starkoč 26, 286 01 Čáslav)
v úředních hodinách (pondělí: 16:00 – 18:00 hod., středa: 8:00 – 10:00 hod., pátek: 17:00 –
19:00hod.) až do konce lhůty pro podání nabídek.
Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek. Pro určení, kdy byla nabídka
zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka podacího místa zadavatele.
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Otevírání nabídek bude neveřejné a provede ho zadavatelem jmenovaná komise.

9. DALŠÍ PODMÍNKY A INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu plnění veřejné zakázky.
Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2
pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena
včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.
Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku podle předchozího odstavce,
odešle zadavatel současně všem účastníkům výběrového řízení, které vyzval v rámci uzavřené
výzvy.
Zadávací podmínky obsažení v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí oznámena
dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změna zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
Posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná komise.
Zadavatel si vyhrazuje právo, pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení, vyzvat
uchazeče k předložení dalších údajů nebo dokladů.
Vybraný dodavatel je povinen(na základě výzvy zadavatele) před uzavřením smlouvy předložit
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění podmínek kvalifikace. V případě, že by
vybraný dodavatel tyto doklady nepředložil, neposkytne tak řádnou součinnosti potřebnou
k uzavření smlouvy a k uzavření smlouvy bude vyzván uchazeč, který umístil jako další v pořadí.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Nabídky se uchazečům nevrací a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné
zakázce.
Zadavatel si vyhrazuje právo
- ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídce,
- změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky tohoto zadávacího řízení,
- vyřadit z další účasti v zadávacím řízení nabídky, které nejsou zpracovány dle podmínek
této Zadávací dokumentace, a smlouvu potom uzavřít s uchazečem, který se umístil jako
další v pořadí,
- neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem a nevracet podané nabídky,
- zrušit zadávací řízení.
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10. PŘÍLOHY (v elektronické podobě na CD)
Příloha č. 1: výkazy výměr
Příloha č. 2: vzor Konsolidovaného čestného prohlášení
Příloha č. 3: závazný návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4: projektová dokumentace „Domovní čistírny odpadních vod v obci Starkoč – soustava
DČOV“ (stupeň PS, z 06/2019) vypracovaná Ing. Ondřejem Štěpánem
(IČ: 027 95 451)
Ve Starkoči, dne 10.7. 2020

……………………………………………..
za zadavatele
Jan Jiskra - starosta

