Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky
k veřejné zakázce na zajištění metodické a administrativní činnosti související s
provozem kanalizace obcí Brada- Rybníček a Kbelnice a odborného zástupce
provozovatele kanalizace ,zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
jako zakázku malého rozsahu s názvem :

Poradenství pro provozování kanalizace v obcích Brada-Rybníček a
Kbelnice

Zadavatel:

Dobrovolný svazek obcí Brada–Rybníček a Kbelnice

sídlo:
IČ:
právní forma:
statutární orgán:
mobil, e-mail:

Brada–Rybníček, Rybníček 30, 506 01 Jičín 1
043 65 895
771 – svazek obcí
Ing. Jaroslav Leksa, předseda svazku
+420 606 623 505, leksovi@gmail.com

1.Informace o zakázce
Zakázka je na zajištění činností odborného zástupce provozovatele kanalizace ve smyslu
Zák. 274/2001 Sb. , § 6, odst. 2, písm.c) – základní plnění., na administrativní činnost a
poradenství související s provozováním kanalizace, zajištění odběrů a analýz vzorků
odpadní vody akreditovanou laboratoří s názvem :
Poradenství pro provozování kanalizace v obcích Brada-Rybníček a Kbelnice
V obcích Brada-Rybníček a Kbelnice probíhá v současné době výstavba kanalizace na
jejíž provozování je hledán partner pro zajištění činností podle této zadávací
dokumentace.
Parametry kanalizace :
Výstavba kanalizace v období 6/2017 – 8/2018
Délka kanalizace : 7,45 km,gravitační, 3 přečerpávací stanice
bude odstraňováno navíc znečištění odpovídající 478 EO,
na ČOV Jičín bude odstraňováno navíc 19,43 t/rok CHSKCr.

Doba plnění zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, kódy CPV :

Předpoklad zahájení doby plnění:
září 2017
Doby plnění:
na neurčito, předpokládá se partnerství po dobu provozování kanalizace dobrovolným
sdružením
Maximální předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 80 000 Kč za kalendářní rok
provozování kanalizace
zakázka je na služby
Kód CPV: 7941

2. Informace o předmětu plnění veřejné zakázky – specifikace zakázky
Tato veřejná zakázka není rozdělena na části. Předmětem plnění jsou služby na
zajištění metodické a administrativní činnosti související s provozem kanalizace obcí
Brada-Rybníček a Kbelnice a odborného zástupce provozovatele kanalizace.
2.1. Předmětem plnění je zejména:
1.Odborný zástupce provozovatele kanalizace ve smyslu Zák. 274/2001 Sb. , § 6,
odst. 2, písm. c) – základní plnění.
Cena : Sazba za měsíc a rok *
2.Odborný zástupce provozovatele kanalizace, plnění nad rámec základního plnění
Cena : Sazba za hodinu práce a souvisejících nákladů*
3.Zpracování a zasílání hlášeni dle aktuálně platné legislativy
Cena za jedno hlášení, cena za rok*
4.Zpracování kalkulace stočného podle aktuálně platné metodiky MZE
Nabídková cena *
5.Zajištění odběrů a analýz vzorků odpadní vody akreditovanou laboratoří
Cena za odběr a analýzu vzorků *
6.Tabulkově zpracovaný plán financování obnovy majetku kanalizace dle požadavku
Zákona o vodovodech a kanalizacích, a aktuálně platné metodiky.

Cena za dokument *
7.Zpracování „bianco“ odběratelské smlouvy s producenty odpadních vod (majitel
napojeného objektu na kanalizaci)
Text smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, zpracované v souladu s požadavky
aktuálně platné legislativy.
Verze smluv : občan, restaurace,penzion,provozovna, stanovení způsobu zjištění
množství odpadních vod.
Cena za vzorový dokument *
8.Zpracování „Vyhodnocení přínosu opatření“, které bude součástí ZVA pro
poskytovatele dotace.
Nabídková cena *
9.Zpracování dalších dokumentů požadovaných legislativou, např. Kanalizační řád,
Provozní řád kanalizace apod. v souladu s platnou legislativou.
Cena za dokument *
* cena bez DPH
3. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů
Uchazeč je povinen v nabídce prokázat splnění požadavků kvalifikace.
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je před jejím uzavřením povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění
profesní a technické kvalifikace.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni jeho předložení starší devadesáti (90)
dnů.
3.1. Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních předpokladů, a to:




základních kvalifikačních předpokladů,
profesních kvalifikačních předpokladů,
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,

Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady pro plnění předmětu veřejné zakázky splňuje
uchazeč,
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; tento základní kvalifikační
předpoklad musí uchazeč 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 uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeče splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) 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,
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 uchazeče,
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 uchazeče,
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 uchazeče,
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) zákona o veřejných zakázkách požadováno prokázání odborné způsobilosti 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,
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 a
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění předmětu veřejné zakázky
prokáže uchazeč, který předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že
uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje, tedy že má, či
požadovanými doklady disponuje:
-

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
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

-

osvědčení prokazujícími způsobilost pro poskytování poptávaných služeb

-

čestným prohlášením, že v posledních třech letech poskytuje služby s
obdobným předmětem plnění

Uchazeč může předložit zadavateli kopie uvedených dokladů. Zadavatel však žádá
předložení výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán (ne starší 90 dnů), aby mohl zkontrolovat, že nabídka je podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče.
Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku
K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku uchazeč
předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče či jeho
jménem. A dále doklad o pojištění na škody způsobené svou činností třetí osobě .
4. Požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny
Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, obsaženém v této zadávací
dokumentaci uchazeč stanoví nabídkovou cenu.
Nabídková cena musí být zpracována v české měně (CZK) bez daně z přidané hodnoty
(DPH), a to jako celková cena za plnění vymezené zadávací dokumentací.
5. Obchodní podmínky a ostatní podmínky zadavatele
Platby budou hrazeny na základě měsíčních faktur dodavatele. Splatnost faktury nesmí
být kratší než 14 dní. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy se zadavatelem doklad o pojištění na
škody způsobené svou činností třetí osobě. Doklad o pojištění bude nedílnou součástí

smlouvy, bez předložení tohoto dokladu nemůže být smlouva podepsána. Pro účely
prokázání kvalifikace požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení o sjednaném
pojištění uchazeče .

6. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace
Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v jednom originále v souladu se
zadávacími podmínkami, a to v požadovaném řazení nabídky i dokladů k prokázání
splnění kvalifikace. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a musí být, včetně
dokladů k prokázání splnění kvalifikace a veškerých dalších dokladů a příloh, svázána
do jednoho samostatného svazku.
Svazek musí být na titulní straně označen názvem svazku (Nabídka), názvem zakázky
a obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
Svazek, včetně veškerých případných příloh, musí být dostatečným způsobem zajištěn
proti manipulaci s jednotlivými listy. Použité bezpečnostní prvky musí být dále
dostatečně jedinečné, tak aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného
nahrazení.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být
podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. V případě podpisu osobou
pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat jménem uchazeče musí být originál
nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.
Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné.
Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v
omyl.
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem
zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT DO DATA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“;
na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
7. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 kalendářních
dnů.
8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůtu pro podání nabídky zadavatel stanovil na 17.červenec 2017 nejpozději do
18:00 hodin.
Písemné nabídky se přijímají výhradně na adrese zadavatele Dobrovolný svazek
obcí Brada–Rybníček a Kbelnice , Rybníček 30, 506 01 Jičín 1, a to do konce lhůty
pro podání nabídek. Osobní podání nabídky doporučuje zadavatel předem
konzultovat a domluvit se zástupci zadavatele. Riziko pozdního doručení nabídky
nese plně uchazeč.

9. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční po skončení lhůty pro podání nabídek
v zasedací místnosti zadavatele na shodné adrese.
Otevírání obálek jsou oprávněni být přítomni členové komise, případně jejich
náhradníci, zástupci zadavatele a jeden oprávněný zástupce každého uchazeče, který
musí předložit plnou moc k účasti na otevírání obálek s nabídkami, podepsanou
osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a výpis z obchodního rejstříku (dále OR)
uchazeče, je-li do OR zapsán, ne starší než 90 dnů, a to v originále nebo ve stejnopisu
s ověřením pravosti. V případě, že se otevírání obálek s nabídkami zúčastní člen
statutárního orgánu uchazeče, předloží pouze výpis z OR způsobem shora uvedeným.
Po ověření údajů bude uchazeči výpis z OR vrácen.
Zástupci uchazečů jsou povinni se zapsat do listiny přítomných uchazečů.
10. Hodnocení nabídek
Kriteria pro hodnocení nabídek jsou :
1.Komplexnost nabízených služeb (nabídka všech činností podle bodu 2.1. zadávací
dokumentace = 100 %)
s váhou 30 % (0,3)
2. Prokázání zkušeností s prováděním obdobných služeb doložením max. 10 referencí
( 10 referencí = 100%)
s váhou 30% (0,3)
3. Cena nabízených služeb bez DPH

s váhou 40% (0,4)

Jako nejvýhodnější bude ustanoven uchazeč s nejvyšším bodovým ohodnocením v %
stanoveným takto:
bod 1 : 9 kriterií podle ad 2.1 = 100 %, za každé neplnění kriteria je odpočítáno 11 %
bod 2 : za každou nedoloženou referenci do počtu 10 se odpočítává 10%
bod 3 : nejnižší nabídková cena 100 % , za každé překročení nejnižší nabídkové ceny
se odpočítává příslušné procento překročení
Výsledek = výsledek 1*váha 0,3 + výsledek 2*váha 0,3 + výsledek 3*váha 0,4
=(max. 100 %) . Při shodném hodnocení rozhoduje cena.

Brada–Rybníček, dne 29.6.2017
Ing. Jaroslav Leksa, předseda svazku
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