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1. Úvod
Zadavatel je povinen postupovat při zadání této zakázky malého rozsahu podle závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operační program Životního prostředí (verze ke
dni 18. 12. 2012, účinná od 1. 1. 2013).
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel používá zákon pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které
přímo odkazují na přesné ustanovení zákona se zadavatel i uchazeči budou přiměřeně řídit
citovaným ustanovením.
Pokud je v této zadávací dokumentaci, či jiném dokumentu odkazováno na veřejnou zakázku,
pak se jedná o tuto zakázku malého rozsahu.

2. Identifikační údaje zadavatele a jeho zastoupení
VEŘEJNÝ ZADAVATEL (dále jen „zadavatel“)
Název:

Obec Citov

Adresa sídla:

Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova

IČ:

00301116

DIČ:

CZ00301116

Osoba oprávněná za
zadavatele jednat:

Jaromír Otáhal, starosta obce

Kontaktní osoba:

Jaromír Otáhal, starosta obce

Telefon:

+420 581 741 625

E-mail:

ou@obeccitov.cz

www adresa zadavatele:

http://www.obeccitov.cz

zastoupený pověřenou osobou:
Název / obchodní firma:

TIZZI spol. s r.o.

IČ:

63488621

DIČ:

CZ63488621
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Adresa sídla:

Jiráskova 1097/29, 767 01 Kroměříž

Osoba oprávněná za
pověřenou osobu jednat:

Jan Klech, jednatel

Kontaktní adresa:

Bílanská 1861, 767 01 Kroměříž

Kontaktní osoba:

Ing. Klára Štěpánková

Telefon:

573 332 811, 728 483 530

E-mail:

stepankova@tizzi.cz

Pověřená osoba splňuje požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 zákona 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a žádným způsobem se předmětného zadávacího
řízení neúčastní.
Pověřená osoba bude přijímat veškerou korespondenci (žádosti o dodatečné informace, a
další dokumenty nebude-li stanoveno jinak) na své kontaktní adrese (Bílanská 1861, 767
01 Kroměříž). Pověřená osoba je dále oprávněna zasílat uchazečům dodatečné informace,
výzvy k objasnění informací v nabídce atd. Další informace lze získat u kontaktní osoby
pověřené osoby.

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro stavbu: "Citov - oddílná splašková kanalizace
a ČOV", a to dle dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracované pro předmětnou stavbu
společností STAVING engineering s.r.o., IČ: 25334107.
Investiční náklady projektu činí: cca 34 mil. Kč bez DPH. Podrobně je předmět Stavby popsán
v příloze č. 3 této ZD.
Rozsah služeb:
Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. z 25. 6. 2012 včetně
soupisu prací, dodávek a služeb. Zpracovaná dokumentace a soupis prací nesmí obsahovat
odkazy na obchodní názvy, či značky a musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Služby tvořící předmět zakázky budou spočívat ve zpracování dokumentace, umožňující
zadání veřejné zakázky na stavební práce na Stavbu. Vybraný uchazeč se dále zavazuje
k součinnosti a zapracování připomínek v rámci schvalovacího procesu na SFŽP.
Uchazeč předá zadavateli projektovou dokumentaci v jednom konceptu k projednání a
následně čistopis v pěti vyhotoveních. Uchazeč předá zadavateli projektovou dokumentaci
též na CD ve formátu doc, dwg a pdf.
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4. Předpokládaná hodnota zakázky malého rozsahu
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 500 tis. Kč bez DPH.
Nabídková cena na zpracování veřejné zakázky nesmí výše uvedený limit překročit.
Překročení tohoto limitu bude považováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení.

5. Požadavek na poskytnutí jistoty
Zadavatel nepožaduje.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky.
Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění:
 Cena celkem bez DPH
 DPH 21 %
 Cena celkem s DPH
Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1
ZD).
Veškeré ceny budou uvedeny v absolutních hodnotách v korunách českých, zaokrouhleny
max. na 2 desetinná místa.
Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«.
Výši nabídkové ceny je možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů
upravujících sazbu DPH pro dodávky či služby, které jsou předmětem plněním této zakázky.
Jakékoliv další překročení nabídkové ceny za plnění zakázky vymezené v zadávacích
podkladech zadavatel nepřipouští.

7. Kvalifikace uchazečů
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
- základních kvalifikačních předpokladů,
- profesních kvalifikačních předpokladů,
- technických kvalifikačních předpokladů.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Doklady prokazující splnění
kvalifikace předkládá dodavatel v kopii.
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Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje 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, 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; 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 dodavatel 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,
/písmeno a) a b) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40),
/písmeno c) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/
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 41) nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
/písmeno d) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/
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e) který není v likvidaci,
/písmeno e) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
/písmeno f) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení /
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,
/písmeno g) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/
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,
/písmeno h) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/
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,
/písmeno i) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
/písmeno j) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
/písmeno k) dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení/
Uchazeč může použít jako vzor prohlášení přílohu č. 2 této ZD.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
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2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
3. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:
a. osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného
inženýrství, podle zvláštních právních předpisů. zák. č. 360/1992 Sb., o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů. Doklad o tom, že uvedená osoba odpovědná za
provádění prací je autorizovaným inženýrem/technikem v daném oboru se
předkládá v úředně ověřené kopii. Současně musí dodavatel uvést, v
jakém pracovně právním vztahu je osoba prokazující tuto kvalifikaci k
dodavateli (např. předložením prohlášení oprávněné osoby dodavatele o
tom, že uvedená osoba je jeho zaměstnancem nebo doložením fotokopie
pracovní smlouvy). Není-li tato odpovědná osoba zaměstnancem
dodavatele, musí zájemce předložit smlouvu uzavřenou s touto
odpovědnou osobou dle § 51 odst. 4 zákona.
Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:


Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech,
přičemž za významnou službu se považuje zpracování projektové dokumentace pro
vodohospodářské stavby (kanalizace, nebo ČOV). Požadované parametry:
- min. 2 projekty v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH, kde uchazeč poskytl
významnou službu.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě
než veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.

8. Obchodní podmínky
 Zájemce o ZMR je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy na
celý předmět zakázky malého rozsahu.
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 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky
zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není nabídka
zájemce úplná.
 Návrh smlouvy musí být ze strany zájemce o ZMR podepsán statutárním orgánem
nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem
jednání jménem zájemce o ZMR; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být
v takovém případě součástí návrhu smlouvy zájemce o ZMR. Předložení
nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí
věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka zájemce je
v takovém případě neúplná.
 Zájemce o ZMR musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele v této
zadávací dokumentaci rovněž ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních
předpisů, které se vztahují k plnění této zakázky malého rozsahu.

Návrh smlouvy předložený zájemcem musí obsahovat následující podmínky:
Archivace dokladů:
 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály
dalších dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu
10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Účetní doklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů po dobu 10 let.
Finanční kontrola:
 Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a
Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č.
1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o
obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v
souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly
všech dokladů vztahujících se k předmětu této smlouvy, umožnit průběžné ověřování
souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě
realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly, příp. jejich zmocněncům.
Délka záruky:
 Délka záruky je stanovena min. na dobu 60-ti měsíců (tj. 5 let) po uskutečnění
předmětu plnění. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění
zjištěných vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady
se rozumí přepracování nebo úprava předmětu plnění.
Platební podmínky:
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 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
 Platba za předmět plnění bude probíhat na základě daňového dokladu vystaveného
ke dni předání předmětu plnění. Splatnost daňového dokladu bude min. 30 dní.
 Nedílnou přílohou daňového dokladu musí být pro předání předmětu plnění
vzájemně odsouhlasený předávací protokol.
 pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě
bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku
zdanitelného plnění.
Smluvní pokuty:








V případě nesplnění termínu dokončení díla zhotovitelem je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý den prodlení.
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.
Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě zhotovitelem
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a
každý i započatý den prodlení.
Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené
smluvní straně.
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto
smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od obdržení vyúčtování.

9. Doba plnění a místo plnění zakázky malého rozsahu
Doba plnění:
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky malého rozsahu: ihned po uzavření smlouvy
(předpoklad 04/2013).
Ukončení: do 60 dnů po předání kompletních podkladů dodavateli.
Místem plnění veřejné zakázky je k. ú. Citov.

10. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka bude předložena v jednom originále a jedné kopii (doporučení zadavatele) v
písemné formě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by
mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s
jednotlivými listy nabídky (doporučení zadavatele). Všechny listy nabídky včetně příloh
budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou (doporučení zadavatele).
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Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto
článku zadávací dokumentace.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krycí list nabídky (vzor Příloha č. 1 této ZD),
Obsah nabídky,
Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor Příloha č. 2 této ZD),
Profesní kvalifikační předpoklady,
Technické kvalifikační předpoklady,
Podepsaný návrh smlouvy o dílo,
Ostatní informace tvořící nabídku.

Vzor obálky nabídky:
„Adresa uchazeče“

"Citov – oddílná splašková kanalizace a ČOV“ – zpracování DPS NEOTVÍRAT

„Adresa zadavatele“

11. Kritéria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky malého rozsahu je nejnižší nabídková
cena v Kč bez DPH.

12. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

13. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 3. 2013 v 10:00 hodin.
Nabídky se odevzdávají v uzavřené obálce označené nápisem "Citov - oddílná splašková
kanalizace a ČOV" - zpracování DPS - NEOTVÍRAT na adrese zadavatele (Citov 14, 751 03
Brodek u Přerova) vždy v pracovních dnech:
Po, st – 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 17:00 hod
Út, čt, pá – 8:00 – 11:00 hod., 13:00 – 15:00 hod.
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V poslední den lhůty budou nabídky přijímány od 8:00 do 10:00 hodin.
Nabídka může být zadavateli předána osobně, doporučenou poštou, nebo kurýrní službou.
Nabídky se podávají nejpozději do data a času uvedené ve výzvě k podání nabídky na adresu
zadavatele (Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova). Při osobním doručení nabídky se za
rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které
vystaví zadavatel při převzetí nabídky od zástupce uchazeče. Při zaslání nabídky
doporučenou poštou se za rozhodující považuje čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky,
které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od zástupce České pošty. Při zaslání kurýrní
službou se za rozhodující považuje nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které
vystaví zadavatel po převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby. Zadavatel neodpovídá za
pozdní doručení nebo poškození obálek s nabídkami způsobené poštou nebo kurýrní
službou. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po termínu pro podání nabídek nebude
zadavatel otevírat a zůstanou u zadavatele pro potřeby archivace. Uchazeči bude zasláno
oznámení o tom, že nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek.

14. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

15. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění je možná po dohodě s pověřenou osobou.

16. Dodatečné informace
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace. Žádost o dodatečné
informace musí být zaslána pověřené osobě nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro
podání nabídek.

17. Ostatní informace



Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, pokud obdrží méně jak 3 nabídky, či v jiných
opodstatněných případech.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit údaje z nabídek, které byly předmětem hodnocení
a eventuálně poskytnout informace o průběhu zadávacího řízení podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, (např. nahlížení do
protokolu z jednání) či použít informace či doklady poskytnuté dodavatelem v rámci
nabídky na zakázku malého rozsahu. Uchazeči jsou ve svých nabídkách povinni označit
informace, které považují za důvěrné nebo jsou předmětem obchodního tajemství.

strana 12 z 13

"Citov - oddílná splašková kanalizace a ČOV" - zpracování DPS









Uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s
důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované) a s výjimkou informací
zveřejňovaných podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zájemci nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto zadávacím
řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách.
Zadavatel předložené nabídky uchazečů nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu zakázky změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky
zakázky, a to písemně a všem účastníkům zakázky shodně.
Případné nejasnosti, jevící se uchazeči v zadávací dokumentaci, je uchazeč povinen si
objasnit nejpozději před lhůtou pro podání žádostí dodatečných informací. Nedostatečná
informovanost nebo mylné chápání věcí neopravňují uchazeče požadovat jakoukoli
úhradu nákladů, škod, nebo dodatečnou změnu předložené nabídky.

18. Přílohy zadávací dokumentace




příloha č. 1 – Krycí list nabídky
příloha č. 2 – Prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům (vzor)
příloha č. 3 – technická zpráva, situace

…………………………..…………….……
za zadavatele
Jaromír Otáhal
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