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Výzva k předložení nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu 
 

„Pasportizace dešťové kanalizace a dalších potrubních systémů“ 
Zadávací podmínky 

 
 
 
Ve Středoklukách dne 7. 9. 2017 
 
Evidenční číslo zakázky: 2017-4 
 
1. Název zakázky: 

 
„Pasportizace dešťové kanalizace a dalších potrubních systémů“ 

 
2. Identifikační údaje zadavatele 
 
Název:  Obec Středokluky 
se sídlem: Lidická 61, 252 68 Středokluky,  
IČO:  00241695, 
zastoupená Ing. Jaroslavem Paznochtem, starostou 
(dále jen „Zadavatel“) 
 
Kontaktní osoba: 
Jméno:  Jaroslav Paznocht 
Email:  obec@stredokluky.cz 
Telefon: 725 519 675 
 
3. Druh Zakázky 
Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávaná dle § 31 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s Interní směrnicí 
obce Středokluky č. 1/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
4. Předmět Zakázky 

4.1. Předmětem této Zakázky je zpracování pasportu dešťové kanalizace v elektronické podobě, 
současně zpracování pasportu dešťové kanalizace v tištěné podobě. 
 

Předmětem plnění této Zakázky je tedy zejména: 
 vyčištění dešťové kanalizace 
 kamerová zkouška  
 geodetické zaměření vpustí i průběhu potrubí (polohopis a výškopis) 
 zpracování pasportu dešťové kanalizace v elektronické podobě: linie a body 

v souřadnicích JTSK a ve formátech ESRI SHP, DWG, DGN, dokument v PDF 
 zpracování pasportu dešťové kanalizace v tištěné podobě, přičemž bude obsahovat níže 

uvedené údaje. 
 

Pasport dešťové kanalizace v tištěné podobě bude obsahovat přehlednou situaci 1:5000 a 
situace jednotlivých dešťových kanalizací v měřítku 1:1000 s doplněnými údaji: 

 Stoky - název, profil, materiál 
 Šachty - název, typ poklopu  
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 Vpusti - název, rozměr a typ mříže 
 Ostatní zařízení - (lapače, výústní objekty apod.) 
 Fotodokumentace objektů (otevřených šachet, vpustí, výústních objektů apod.) 
 Poruchy zjištěné v systému. 

 
Předmětem plnění pasportizace jsou dešťové kanalizace o blíže neznámém průměru a délce 
v katastrálním území Středokluky. V cenové nabídce požadujeme udání ceny za zpracování 
předpokládaného rozsahu prací dle přílohy č. 1 – Soupisu prací. Rozsah prací se může měnit na 
základě zjištěné situace.  

4.2. Obec zajistí deponii a likvidaci vytěženého odpadu z potrubního systému.  
4.3. Poznatky o trasách jsou v současnosti neúplné a nejsou zapracované do jednoho materiálu. Pro 

zpracování pasportu bude možné využít mimo jiné tyto podklady: 
 údaje od majitele dešťové kanalizace  
 údaje z dokumentace archivované na odboru výstavby a územního plánování  

 
4.4. Předpokládaná hodnota Zakázky, byla stanovena Zadavatelem ve výši 500 000,- Kč bez DPH. 
4.5. Doba započetí plnění zakázky – do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
 
5. Požadavky na prokázání kvalifikace 
5.1. Uchazeč doloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou uchazeče 

zastupovat, které nebude starší ke dni podání nabídky než 90 dní, že: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží, 
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

5.2. Uchazeč doloží příslušné oprávnění k podnikání, vztahující se k předmětu zakázky, a to formou 
živnostenského oprávnění, popřípadě výpisu z obchodního rejstříku, nikoliv staršího 90 dnů ke 
dni podání nabídky. 

5.3. Uchazeč předloží ve formě čestného prohlášení, že v posledních 3 letech realizoval minimálně 
dvě (2) zakázky obdobného charakteru a obdobné cenové hodnoty. V případě žádosti 
zadavatele je uchazeč povinen uvést její cenu, dobu a místo provádění, jakož i označení 
objednatele. 

5.4. Veškeré podklady uvedené výše lze předložit v prosté kopii. 
 
6. Povinné součásti nabídky 
6.1. Uchazeč se zavazuje v nabídce předložit: 

6.1.1. Identifikaci uchazeče (obchodní firmu, sídlo, IČO/DIČ, telefon, číslo účtu a bankovní 
spojení, uvedení kontaktní osoby); 

6.1.2. Nabídkovou cenu v členění dle článku 7 této výzvy, která musí být podepsána 
statutárním zástupcem uchazeče; 

6.1.3. Předmět nabídky – podrobně popsaný; 
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6.1.4. Součástí nabídky budou dále doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a 
ostatní dokumenty požadované Zadavatelem v této výzvě; 

6.1.5. Nabídka bude dále obsahovat smlouvu na plnění Zakázky, jejíž text je nedílnou součástí 
této výzvy jako příloha č. 1. Smlouva bude podepsána osobou oprávněnou zastupovat 
uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy pro účely jejího 
podpisu.  

 
7. Nabídková cena 
7.1. Uchazeč uvede ve své nabídce cenu v českých korunách, a to celkovou cenu dle Přílohy č. 1 

Soupis prací. V nabídkové ceně budou zahrnuty náklady spojené s riziky, dopravou na 
zadavatelem určené místo a finanční vlivy (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v 
souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci. 

7.2. Cenu je třeba uvést v členění s DPH a bez DPH. 
7.3. Zadavatel neposkytuje zálohy. 
 
8. Způsob hodnocení nabídek 
8.1. Základním kritériem pro zadání Zakázky je nejnižší nabídková cena. 
 
9. Zadávací lhůta 
Uchazeči jsou vázáni svou nabídkou po dobu 90 dnů ode dne jejího podání. 
 
10. Termín podání nabídky 
Termín podání nabídek je25. 9. 2017 v 13:00 hod. Uchazeč bude vyrozuměn o konečném výsledku. 
 
11. Dodatečné informace 
11.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení i bez udání důvodu. 
11.2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
11.3. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy 

současně s překladem do českého jazyka. 
11.4. Doklady, veřejnoprávní certifikáty, rozhodnutí, osvědčení a certifikáty, které se vztahují 

k předmětu plnění, musí být součástí nabídky. 
11.5. Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti posunu uvedeného předpokládaného termínu zahájení 

plnění Zakázky s ohledem na ukončení výběrového řízení a na své provozní a organizační potřeby 
a vybranému zájemci z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na 
účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. 

11.6. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky Zakázky. 
11.7. Uchazeč výslovně uvede v nabídce ve formě podepsaného prohlášení, že souhlasí se 

zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (vč. smlouvy na plnění Zakázky) a 
též, že souhlasí se zveřejněním výsledků výběrového řízení na internetových stránkách 
Zadavatele. 

11.8. Prohlídka místa plnění Zakázky je možná po předchozí dohodě s kontaktní osobou Zadavatele 
– Jaroslavem Paznochtem. 

11.9. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním a doručením svých 
nabídek. Zadavatel si ponechává obdržené nabídky jako doklad o průběhu výběrových řízení. 

 
12. Způsob a místo pro podání nabídky 
12.1. Úplnou nabídku je možno podat osobně na adresu Obecního úřadu Středokluky, na adrese 

25268 Středokluky, Lidická 61, a to v pracovních dnech v úředních hodinách PO: 8:30 – 11:30 a 
12:30 – 18:00 a ST, 8:30 – 11:30 a 12:30 – 17:00. Dodavatel může podat nabídku a doklady k 
prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně poštou na adresu Obecní úřad Středokluky, 
Lidická 61, 25268 Středokluky, a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena. 
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12.2. Nabídka bude v uzavřené obálce, zřetelně označené názvem Zakázky. 
 

„Pasportizace dešťové kanalizace a dalších potrubních systémů“ – Neotevírat 
 
12.3. Obálka musí být zabezpečena proti otevření (např. v místě uzavření přelepeny páskou 

s razítkem či podpisem uchazeče.). 
12.4. Obálka, kromě adresy sídla zadavatele, kontaktních údajů uchazeče a názvu Zakázky, bude 

obsahovat taktéž: „k rukám Jaroslava Paznochta“ 
 
Přílohy:  
  1. Soupis prací 
  2. Návrh smlouvy  
 
Ve Středoklukách dne 7. 9. 2017 
 
Za Zadavatele: 
 
       Ing. Jaroslav Paznocht, starosta 
 


