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Zadávací dokumentace 
  

Pokyny pro zpracování nabídky 
 

TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní Jir čany - lokalita Vysoká a kanalizace Psáry, Dolní 
Jir čany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ 

 

Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 Zákona 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“ ). Je zadávána postupem mimo režim zákona 
v souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona. Jakýkoliv 
postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných 
zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě  obsažen odkaz 
na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně 
zvolená forma v daném zadávacím řízení, aniž by se zadávací řízení tímto zákonem řídilo. Zadání této 
zakázky se řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní 
prostředí („Závazné pokyny“) a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze 
zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v programovém období 2007 – 2013“ („Závazné postupy“) V případě, že jsou některá ustanovení 
Závazných postupů v rozporu s ustanoveními Závazných pokynů, mají přednost Závazné pokyny.  
 

1. Název zadavatele:  Obec Psáry 
Sídlo:  Pražská 137, 252 44 Psáry 
Zastoupený:  Milan Vácha, starosta obce 
IČ:  00241580 
Kód státu:   CZ, Česká republika 
Kategorie zadavatele:   Veřejný 

 

2. Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností: 

Firma:    Allowance s.r.o.  
Sídlo:    Korunní 810/104, 101 00 Praha, Vinohrady,  
Kontaktní adresa:  Na Dvorcích 1989/14, 140 00 Praha 4 - Krč 
Statutární zástupci:   Lubomír Chalupa, jednatel 
IČ:    261 40 136 
DIČ:    CZ 261 40 136 
Zápis v OR:    Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73765 
Kontaktní osoba:   Ing. Tomáš Hejl, Mgr. Michaela Kyselová 
Tel:     +420 241 021 039 
E-mail:    verejne.zakazky@allowance.cz 

 
 

3. Druh, název a předmět zakázky: 

Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby  
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Název zakázky:  TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a kanalizace 
Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ 

 

1. Předmět zakázky:  
Předmětem zakázky je výkon technického dozoru investora – stavebníka nad prováděním 
stavby „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - 
lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ („Stavba“) v průběhu její realizace a po jejím 
dokončení. 

Rozsah veřejné zakázky (předmětu plnění díla) je podrobně specifikován v  projektové 
dokumentaci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ a 
v projektové dokumentaci „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká a ulice Pod 
Kostelem“, zpracovaných společností PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o., Praha 9 - Kbely, 
Bassova 98/8, PSČ 190 00 (dále jen „projektová dokumentace“). 

Tato projektová dokumentace není součástí Zadávací dokumentace. V případě Vašeho zájmu 
o nahlédnutí do projektové dokumentace prosím kontaktuje Zástupce Zadavatele tj. společnost 
Allowance s.r.o. 

Rozsah akce: předpokládané investiční náklady Stavby je stanovena ve výši cca 21 600 000,- 
Kč bez DPH. 

Technický dozor investora tvořící předmět zakázky bude spočívat zejména v kontrole kvality 
provádění stavby. Rozsah činností je vymezen v návrhu Mandátní smlouvy, který je součástí 
Zadávací dokumentace.  

 

2. Doba a místo plnění zakázky:  
 
Doba výkonu činností je specifikována v návrhu Mandátní smlouvy, který je součástí 
Zadávací dokumentace. 
 
Zahájení realizace stavebních prací (tj. zahájení plnění této veřejné zakázky) v rámci Stavby je 
předpokládáno do 6ti měsíců od podpisu SOD - v závislosti na zajištění financování stavby – 
délka výstavby 365 kalendářních dní. 

Místem plnění zakázky je k.ú. Psáry, Dolní Jirčany. 

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky:  

Předpokládaná hodnota zakázky činí  do 637 190,- Kč bez DPH. 

 

4. Kvalifikace: 
 

Předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je prokázání splnění kvalifikace. 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 
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• základních kvalifikačních předpokladů, 

• profesních kvalifikačních předpokladů, 

• čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti, 

• technických kvalifikačních předpokladů. 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek stanovené 
v textu výzvy. Dodavatel předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii.  

Za podmínek ust. § 139 zákona č. 137/2006 ‚Sb. o veřejných zakázkách, je dodavatel 
oprávněn prokázat splnění kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů.  

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění profesních, ekonomických a finančních nebo 
technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném zadavatelem, je oprávněn 
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele dle ust. § 51 
odst. 4 zákona.  

 

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, prokazují dodavatelé kvalifikaci dle ust. § 51 
odst. 5 zákona.  

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace v souladu s ust. § 51 odst. 7 zákona.  

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci 
uchazeče, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, je uchazeč 
povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a 
současně do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti předložit potřebné dokumenty 
prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Povinnost dle předcházející věty se vztahuje 
obdobně na uchazeče, kteří se umístili jako druzí a třetí v pořadí a s nimiž je možné uzavřít 
smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž 
zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v 
plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti bude 
uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen stejně tak jako uchazeč, který nesplní kvalifikaci 
v požadovaném rozsahu. 

Údaje o kvalifikaci poskytnuté uchazečem v rámci této veřejné zakázky bude zadavatel 
považovat za důvěrné a zadavatel je může použít pouze pro účely této veřejné zakázky. 
Podobně bude zadavatel nakládat i s ostatními informacemi, které mu uchazeč předá v rámci 
této veřejné zakázky a které uchazeč označí jako důvěrné. 

 
A) Základní kvalifikační předpoklady 

• Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 odst. 1 zákona prokazuje 
uchazeč předložením čestného prohlášení dle § 62 odst. 2 zákona. Z obsahu čestného 
prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 
53 odst. 1 zákona. 

 
B) Profesní kvalifikační předpoklady  

• dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z 
jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tyto doklady nesmějí být k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů, 
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• dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující 
příslušné živnostenské oprávnění či licenci (živnostenské oprávnění v oblasti činnosti 
technických poradců v oblasti stavebnictví, investorsko – inženýrská činnost či obdobné). 

• dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, 
jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Uchazeč doloží osvědčení o 
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo vodohospodářské stavby. 

Doklady, kterými uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, uchazeč 
doloží v prosté kopii. 

 
C) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů uchazeč musí 
předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti.  
 

Uchazeč s nímž bude uzavřena mandátní smlouva, doloží při podpisu platnou a účinnou 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě (nebo 
Certifikát pojištění) ve výši min. 1 000.000,- Kč. V případě, že uchazeč předkládá smlouvu 
na dobu neurčitou nebo smlouvu s automatickým prodloužením, doloží uchazeč zároveň 
doklad o zaplacení pojištění a čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem 
uchazeče, že předkládaná pojistná smlouva v nabídce je platná a účinná. 

 
D) Technické kvalifikační předpoklady  

Uchazeč musí splnit technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona v níže uvedeném 
rozsahu takto: 

1. Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam 
významných služeb poskytnutých dodavatelem s uvedením jejich rozsahu a doby 
poskytnutí. Zadavatel stanovuje, že za významnou službu bude považovat provedení 
činnosti technického dozoru investora (stavebníka) na třech stavbách, kde uchazeč 
předloží minimálně jednu referenci na vodohospodářskou akci o investičních 
nákladech v min. hodnotě 20 mil. Kč bez DPH a minimálně dvě reference na 
vodohospodářské akce o investičních nákladech v min. hodnotě 10 mil. Kč bez DPH 
každé takto uvedené akce.  

2. Splnění kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona doloží seznam 
techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje, 
následující minimální požadavky na techniky: 

a. Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství – praxe min. 3 roky v oboru, vysokoškolské vzdělání, účast min. na 
jedné stavbě kanalizace jako TDI či vedoucí projektu. Uchazeč doloží kopii 
autorizace, životopis podepsaný autorizovaným inženýrem, doklad o pracovně 
právním vztahu mezi autorizovaným inženýrem a uchazečem.  

b. Technický dozor – (TDI 1) – vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské 
vzdělání technického směru, praxe min. 3 roky v oboru, účast v posledních 3 
letech min. na jedné stavbě kanalizace o finančních nákladech min. 20 mil. Kč 
bez DPH jako TDI. Uchazeč doloží kopii maturitního vysvědčení nebo VŠ 
diplomu technického směru, čestné prohlášení o výkonu požadované praxe 
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s kontaktními údaji na objednatele stavby, doklad o pracovně právním vztahu 
mezi technickým dozorem a uchazečem. 

c. Technický dozor – náhradník– požadavky viz. odst. b. 

Zadavatel připouští, že uchazeč může předložit jednu osobu pro autorizovaného 
inženýra a Technický dozor TDI 1 nebo TDI 2.  

 

5. Jistota - zajištění plnění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení  
 Uchazeč poskytne k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím 

řízení jistotu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).  

 Uchazeč poskytne jistotu ve formě peněžní jistoty nebo ve formě bankovní záruky nebo ve 
formě pojištění záruky.  

 Pokud bude jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč 
povinen zajistit její platnost do 30.3.2014 

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:  

• Číslo účtu zadavatele: 23734349 
• Kód banky: 0800 

Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: 

• Variabilní symbol: IČ (identifikační číslo) uchazeče, příp. nebo datum narození 
uchazeče, je-li uchazečem fyzická osoba, předkládajícího nabídku. 

Peněžní jistotu vč. úroků zúčtovaných peněžním ústavem uvolní zadavatel uchazeči, 

a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možné uzavřít smlouvu, 
bezodkladně po uzavření smlouvy 

b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu, 
bezodkladně po doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, 

c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, bezodkladně po odeslání oznámení o vyloučení, 

d) pokud bylo zadávací řízení zrušeno, bezodkladně po odeslání oznámení o zrušení 
zadávacího řízení. 

 

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, měna 
 Nabídková cena bude stanovena za kompletní splnění zakázky v souladu se zadávací 

dokumentací jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré nutné náklady, 
jejichž vynaložení předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy a pojištění 
pro transport, poplatky, vedlejší náklady atp. 

 Měnou zadávacího řízení je Kč.  

 Nabídková cena bude uvedena v návrhu mandátní smlouvy. 

 

7. Obsah a náležitosti nabídky:  
Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak dále uvedeno: 

a. Krycí list, jehož vzor je přílohou této zadávací dokumentace 
b. Identifikace uchazeče  
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c. Doklady k splnění kvalifikace dle článků 4 zadávací dokumentace 
d. Jistota - zajištění plnění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení 

dle článku 5 zadávací dokumentace 
e. Nabídková cena bez a včetně DPH 
f. Návrh mandátní smlouvy podepsaný osobu jednat jménem či za uchazeče 

 
Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém, v jednom originálním 
vyhotovení. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.  
Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými 
listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, 
nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při 
listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a 
zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby 
oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém 
dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány. 
Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné 
zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 
zákona. 
Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný 
uchazeč. 
Zadavatel nenese odpovědnost za řádné a včasné podání (doručení) nabídky ani žádné výdaje 
ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti 
s účastí v zadávacím řízení. 
Český jazyk je i jednacím jazykem k plnění díla. 

 

8. Varianty nabídky 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 

9. Pokyny pro vypracování návrhu smlouvy 
 Zadavatel předepisuje znění mandátní smlouvy, které je součástí Zadávací dokumentace, jako 

závazné a neměnné. Návrh smlouvy musí být vypracován v souladu s tímto vzorovým 
zněním. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud 
v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje 
návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se 
zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.  

 

10.  Otevírání obálek 
 Otevírání obálek s nabídkami provede hodnotící komise dne 15.1. 2014 ve 14,30 hod. na 

adrese zadavatele.  

 Při otevírání obálek se připouští účast max. jednoho zástupce uchazeče na základě plné moci, 
nejde-li o statutární orgán či člena statutárního orgánu uchazeče 

  Komise otevírá obálky s nabídkami postupně podle pořadového čísla. Po provedení kontroly 
úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům  

  (a)  je nabídka zpracována v českém jazyku a 
(b)  je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 

O otevírání obálek bude sepsán protokol. 



 
TDI pro akci: „Vodovod Psáry, Dolní Jir čany - lokalita Vysoká a kanalizace Psáry, Dolní Jirčany - 

lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“ 
 

Evropská unie  Fond soudržnosti  Investice do vaší budoucnosti 

 

 

11. Posouzení nabídek 
 Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění požadavků zadavatele 

uvedených ve výzvě a v zadávacích podmínkách, z hlediska toho, zda uchazeč nepodal 
nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Při posouzení nabídek uchazečů 
z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen 
ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.  

 Nabídka, která nebude splňovat požadavky stanovené zadavatelem, bude vyřazena. O 
vyřazení nabídky hodnotící komise bezodkladně písemně vyrozumí uchazeče, který nabídku 
podal. 

 Komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve vztahu k 
veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení 
s náležitostmi ve smyslu §74 odst. 7 zákona.  

 

12. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení 
 Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez 

DPH. Zadavatel stanoví pořadí od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší 
nabídkovou cenu v Kč bez DPH. 

 

13. Výběr nejvhodnější nabídky 
 Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude 

vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 

 

14. Další informace 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez udání důvodu zadání na veřejnou zakázku 
zrušit. 
Zadavatel sdělí písemně všem uchazečům výsledek posouzení nabídek. 
Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o přesném znění smlouvy.  
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
Zadavatel je povinen zrušit zadávací řízení, pokud neobdrží do konce lhůty pro podání 
nabídek alespoň tři nabídky. 
 

V Psárech dne 30.12. 2013 
 
 
vz. Ing. Tomáš Hejl 
………………………. 
Milan Vácha 
starosta obce Psáry 
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