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Výzva k podání nabídky a prokázání splnění 
kvalifikace včetně zadávací dokumentace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

v souladu§ 27 a§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále také jen „zákon o ZVZ" nebo „ZZVZ" či „zákon") 

Název Výběrového řízení: 

Výběr poskytovatele souvisejících služeb s provozováním obecní 
kanalizace v majetku obce Mezouň 

Zadavatel: 

Obec Mezouň, IČO 00233587, se sídlem Mezouň 72, PSČ 267 18 Karlštejn

Zadavatel oznámil zahájení výběrového řízení touto Výzvou k podání nabídky, na úřední desce 
Obecního úřadu a na svých internetových stránkách www.mezoun.cz. 



Obec Mezouň tímto vyhlašuje výběrové Hzení na uzavření služební provozní smlouvy malého rozsahu 
na dále specifikované služby, která v souladu s § 27 a § 31 zákon o ZVZ nebude uzavírána 
postupem dle zákona o ZVZ. Jednotlivá ustanovení zákona o ZVZ se proto podpůrně použijí jen ve 
výslovně uvedených případech. 
Toto výběrové řízení není vyhlašováno jako dvoufázové. 

Zadavatel zároveň vyzývá všechny zájemce k podání nabídky v tomto výběrovém řízení. 

Toto výběrové řízení se vzhledem ke svému charakteru řídí pravidly popsanými v zadávací 
dokumentaci (Příloha této Výzvy). Při výběru dodavatele bude zároveň postupováno podle Pravidel 
pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu :Životní prostředí pro období 2014-2020 a 
Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OP:Ž:P. 

Identifikační údaje zadavatele: 
Název: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zastoupený: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Fax: 
Web: 
e-mail :

( dále jen „Zadavatel'')

Zastoupení zadavatele: 
Název: 
Sídlo: 
Kontaktní osoba: 
IČO: 
DIČ: 
Telefon: 
E-mail:

(dále jen „Zástupce zadavatele'')

Název Výběrového řízení:

Obec Mezouň 
Obec Mezouň, Mezouň 72, PSČ 267 18 Karlštejn 
00233587 
CZ00233587 
Ing. František Kubásek, starosta obce 
Ing. František Kubásek, starosta obce 
+420 311 675 198
+420 311 675 198
www.mezoun.cz
obec@mezoun.cz

Ing. Zdeněk Svoboda 
Karlštejnská 17, Ořech, PSČ 252 25 
Ing. Zdeněk Svoboda 
04034872 
CZ04034872 
+420 739 264 173
zdenek.svoboda@cz.gt.com

,,Výběr poskytovatele souvisejících služeb s provozováním obecní kanalizace v majetku obce Mezouň" 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dosahuje výše 327 475,- Kč bez DPH. 

Doba plnění veřejné zakázky: 

Služební provozní smlouva na předmět tohoto výběrového řízení bude uzavřena na dobu určitou, a to 
nejvýše na dobu 5 (pěti) let s předpokládaným zahájením provozování od 1. 1. 2019 a s ukončením 
provozování (vždy) do 31. 12. 2023. Den zahájení provozování se může změnit v závislosti na 
průběhu výběrového řízení. 
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Základní popis předmětu výběrového řízení 

Předmětem výběrového řízení je provozování obecní kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku obce 
Mezouň (tato infrastrukturu v majetku obce Mezouň zahrnuje infrastrukturu v katastrálním území 
Mezouň a katastrálním území Vysoký Újezd). Detailní popis předmětu výběrového řízení je uveden 
v Zadávací dokumentaci. Obecní kanalizace bude provozována v oddílném modelu na základě Služební 
provozní smlouvy. 

Požadavky na kvalifikaci dodavatele 

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty pro podání nabídek prokázat svojí způsobilost a to 
prokázáním: 

základní způsobilosti dle§ 74 zákona způsobem dle§ 75 zákona; 
profesní způsobilosti dle§ 77 zákona. 

Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění bude zorganizována dne 6. 12. 2018 od 8:30 za možné účasti dodavatelů a 
zástupce Zadavatele. Sraz zájemců o prohlídku bude v sídle Zadavatele. 

Prohlídky místa budoucího plnění se může z provozních důvodů ze strany dodavatelů zúčastnit nejvýše 
pět zástupců dodavatele. Učast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců 
dodavatele. 

Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro doručení nabídky končí dne 20. 12. 2018 v 12:00 hodin. Místo podání nabídky je podatelna 
Zadavatele. Dále upozorňujeme, že nabídka má být zpracována v českém jazyce. 

Hodnotící kritéria 
Základním hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele je ekonomická výhodnost nabídky. 
Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto: 

Dílčí hodnotící kritérium Váha% 

1. Platba za službu 95% 

2. Referenční hodnota (RH) výkonového ukazatele „Doba pro 
obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2)" 5% 

Podmínky poskytnutí Zadávací dokumentace 

Zadavatel uveřejní na úřední desce Obce Mezouň a na svých internetových stránkách alespoň textovou 
část Zadávací dokumentace ode dne uveřejnění Výzvy k podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty 
pro podání nabídek. Dodavatel zašle na výše uvedenou kontaktní adresu Zástupce zadavatele k rukám 
Ing. Zdeňka Svobody žádost o poskytnutí dalších (netextových částť) Zadávací dokumentace písemnou 
formou (tuto žádost je možné zaslat i emailem). 

Dodavatel obdrží tuto Zadávací dokumentaci ve lhůtách podle zákona a to poštou popř. emailem nebo 
osobně v pracovní době v sídle Zástupce zadavatele od 9:00 hodin do 17:00 hodin. 

Prokazování kvalifikace společně či prostřednictvím jiných osob 

Účastník je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to způsobem uvedeným v§ 83 
zákona. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 
odst. 2 písm. b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek takové osoby dle§ 
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83 odst. 1 písm. d) zákona obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 

Zadavatel podle § 103 odst. 1 písm. f) zákona požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů tito 
dodavatelé doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky s tím, že Zadavatel 
vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a 
nerozdílně. Zadavatel vyžaduje uvedení dodavatele, na nějž bude vydáno povolení k provozování dle 
zákona o V aK. 

Způsob ukončení výběrového řízení 

Výběrové řízení může být ukončeno: 

a) uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem;
b) uzavřením smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření

smlouvy s vítězným dodavatelem;
c) jednostranným rozhodnutím Zadavatele o zrušení řízení; Zadavatel si vyhrazuje právo na

zrušení výběrového řízení i bez uvedení důvodu.

Při zrušení výběrového řízení z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu dle písm. c) shora nevzniká 
dodavatelům jakýkoliv nárok vůči Zadavateli. 

Změna zadávací dokumentace 

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci muze zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek bude 
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, 
zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. 

Vysvětlení Zadávací dokumentace 

Kontaktní adresa pro podání žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace Zástupce zadavatele Ing. 
Zdeněk Svoboda, Karlštejnská 17, 252 25 Ořech. Kontaktní osoba pro vysvětlení Zadávací 
dokumentace k výběrovému řízení je Ing. Zdeněk Svoboda, tel.: + 420 739 264 173, e-mail.: 
zdenek.svoboda@cz.gt.com. 

Žádosti o vysvětlení mohou dodavatelé podávat ke kontaktní osobě Zástupce zadavatele, viz vyse. 
Žádosti musí být podány písemně, minimálně emailem, a to v zákonné lhůtě, jinak není Zadavatel 
povinen vysvětlení poskytnout. Vysvětlení bude poskytnuto postupem dle zákona. Lhůta pro odeslání 
odpovědi dodavateli nesmí být delší než 3 pracovní dny od doručení dotazu Zadavateli. Vysvětlení 
Zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti doručí Zadavatel současně všem dodavatelům, 
kteří požádali o poskytnutí dokumentace nebo kterým byla dokumentace poskytnuta. Zadavatel 
uveřejní vysvětlení Zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele též 
způsobem, jakým poskytl přístup k dokumentaci. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena 
nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Bližší informace o zpracování a podání nabídky jsou uvedeny v přiložené Zadávací 
dokumentaci (viz Příloha). 
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V Mezouni dne 22. 11. 2018 

Příloha: Zadávad dokumentace 

Ing. František Kubásek 
starosta obce 

s 


	Výzva

