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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k výběrovému řízení 

realizovanému dle ustanovení§ 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") 

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

Tato zadávací dokumentace (dále jen „Zadávací dokumentace'') je zpracována 
v souladu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a je souborem 
dokumentů, údajů, požadavků a podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky malého rozsahu 
(resp. služební provozní smlouvy) na služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a prokázání 
kvalifikace dodavatelů. 

Zadavatel oznámil zahájení výběrového řízení Výzvou k podání nabídky, na úřední desce obecního úřadu a na 
svých internetových stránkách www.mezoun.cz 
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1. Základní údaje o výběrovém řízení

Zadavatel: 
Obec Mezouň 
Mezouň 72, PSČ 267 18 Karlštejn 
IČO: 00233587 
DIČ: CZ00233587 
Zastoupený: Ing. František Kubásek, starosta obce 
Kontaktní osoba: Ing. František Kubásek, starosta obce 
Telefon: +420 311 675 198 
Fax: +420 311 675 198 
Web: www.mezoun.cz 
e-mail: obec@mezoun.cz
(dále také jen „Zadavatel'). 

Zastoupení zadavatele: 
Ing. Zdeněk Svoboda 
Karlštejnská 17, Ořech, PSČ 252 25 
IČO: 04034872 
DIČ: CZ04034872 
Telefon: +420 739 264 173 
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Svoboda 
E-mail: zdenek.svoboda@cz.gt.com
(dále také jen „Zástupce zadavatele").

Právní charakter: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná ve 
výběrovém řízení dle § 27 a §31 ZZVZ (dále rovněž jen 
,, Veřejná zakázka malého rozsahu na služby"). 

Specifikace předmětu (název předmětu Výběr poskytovatele souvisejících služeb s provozováním 
výběrového řízení): obecní kanalizace v majetku obce Mezouň 

Klasifikace předmětu výběrového řízení 90000000-7 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a 
(klasifikace služeb): ekologické služby, 

90410000-4 Sbírání odpadních vod. 

Doba trvání služební provozní smlouvy: doba určitá a to nejvýše na dobu 5 (pěti) let (s 
předpokládanou účinností služební provozní smlouvy od 
1.1.2019 a ukončením (vždy) dne 31.12.2023). 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 327 475,- Kč 
(v Kč bez DPH): 

Lhůta pro podání nabídek: 20.12.2018 do 12:00 hodin 



2. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace představuje soubor požadavků, dokumentů, údajů a technických a jiných podmínek 
Zadavatele nezbytných k podání nabídky ve výběrovém řízení (dále také jen „Nabídka") a k prokázání splnění 
požadované kvalifikace dodavatelů, kteří se chtějí zúčastnit výběrového řízení „Výběr poskytovatele 
souvisejících služeb s provozováním obecní kanalizace v majetku obce Mezouň". 
Tato Zadávací dokumentace v bližších podrobnostech vymezuje podmínky a požadavky na kvalifikaci dodavatelů, 
kteří se ucházejí o podání Nabídky v tomto výběrovém řízení, a které jsou uveřejněny ve výzvě k podání nabídek 
(dále také jen „Výzva"). 

Každý dodavatel je povinen nejpozději do lhůty uvedené ve Výzvě prokázat svou kvalifikace prostřednictvím 
Nabídky. Ten dodavatel, který v souladu s§ 73 a násl. zákona o ZVZ, nesplní kvalifikační předpoklady Zadavatele 
v plném rozsahu nebo povinnosti podle § 88 zákona o ZVZ, bude vyloučen z výběrového řízení. 

Předpokládá se, Že dodavatel před podáním Nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a 
specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny 
požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho Nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím 
podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení Nabídky a následné vyloučení dodavatele z výběrového řízení. 

Jazyk výběrového řízení 

Nabídku a další doklady požadované touto dokumentací budou předloženy v českém jazyce. Pokud Nabídku 
podává zahraniční uchazeč, přestože jeho sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt je na území České republiky, 
doloží příslušné doklady v původním jazyce s tím, že pořídí úředně ověřený překlad do českého jazyka, pokud se 
nejedná o slovenský jazyk. 

3. Důvody vypsání výběrového řízení

Zadavatel (Obec Mezouň, dále také jen „Mezouň'') má v současné době se společností Vodovody a kanalizace 
Beroun, a.s, IČO 46356975, se sídlem Beroun, Mostníkovská 255, PSČ 266 41 (dále také jen „ VaK Beroun"), 
uzavřenu Provozní smlouvu o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy (dále také„ VH 
infrastruktura''), tzn. kanalizací pro veřejnou potřebu (dále také jen „Provozní smlouva''), a to od 1. 1. 2016 na 
dobu určitou do 31. 12. 2017. Doba účinnosti je automaticky prodloužena vždy o dalších 12 měsíců, s výpovědní 
lhůtou 6 měsíců, přičemž veškerá VH infrastruktura je ve vlastnictví Zadavatele. 

V souvislosti s čerpáním dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále také jen „OPŽP" na projekt 
„Mezouň - kanalizace" Zadavatel vybere nového provozovatele vodohospodářského majetku - kanalizační složky 
(dále také jen „Vodohospodářský majetek'') pro další období, v předpokládaném termínu od 1. 1. 2019 do 31. 
12. 2023, ve výběrovém řízení.

Povinností a objektivní potřebou Zadavatele je zajistit plynulý a bezpečný provoz kanalizací pro veřejnou potřebu 
(dále také jen „Služba''). V zájmu Zadavatele je též zefektivnění provozu a zkvalitnění poskytovaných 
vodohospodářských služeb pro odběratele. Cena vodohospodářské služby by přitom měla být pro odběratele 
přijatelná, alespoň na úrovni sociální únosnosti ceny pro stočné. 

4. Vymezení předmětu výběrového řízení

4.1. Předmět výběrového řízení 

Předmětem výběrového řízení je provozování Vodohospodářského majetku - kanalizační složky ve vlastnictví 
Zadavatele, a to budoucím dodavatelem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále také jen „ZVaK'). Bližší popis předmětu je 
uveden ve Smlouvě o poskytování služeb provozování kanalizací (Příloha 3 této Zadávací dokumentace). 

S ohledem na shora uvedené Zadavatel uvádí, že předmětem výběrového řízení je transparentní a nediskriminační 
výběr profesně zdatného partnera s příslušnou kvalifikací a zkušeností pro zajištění služby - provoz kanalizační 
složky ve vlastnictví Zadavatele. Cílem Zadavatele je zajištění především následujících aktivit a činností: 

• zajištění potřeb Zadavatele souvisejících s provozováním kanalizací v souladu s národní legislativou,
provozními řády a příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy;

• zajištění sociálně přijatelné ceny pro stočné, včetně garancí za dlouhodobou stabilitu těchto cen;
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• zajištění garancí za zlepšování kvality poskytovaných vodohospodářských služeb;

• zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti stavu vodohospodářské infrastruktury generováním potřebného
objemu finančních zdrojů na jejich pravidelnou údržbu a obnovu.

Vodohospodářská infrastruktura - kanalizační složka bude provozována tzv. oddíl,rym modelem na základě služební 
provozní sm!ou1!)'. Bližší popis práv a povinností je uvedený ve smlouvě o poskytování služeb provozování 
kanalizací, jejíž závazný text návrhu je uveden v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace (dále také jen „Služební 
provozní smlouva''). 

4.2. Klasifikace předmětu výběrového řízení 

Klasifikace služeb: 
90000000-7 Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby, 
90410000-4 Sbírání odpadní vody. 

4.3. Popis aktuálně provozované infrastruktury a místo plnění 

Vodohospodářskou infrastrukturu tvoří kanalizace (ve smyslu ZVaK) ve vlastnictví Zadavatele nacházející se v 
katastrálním území Mezouň a katastrálním území Vysoký Újezd. 

Podrobná specifikace vodohospodářské infrastruktury je vymezena v Příloze č. 1 k této Zadávací dokumentaci, 
která je shodná s přtlohou č. 1 vzoru Služební provozní smlouvy, která je Přílohou č. 3 této Zadávací 
dokumentace. 

4.4. Změna rozsahu provozované infrastruktury 

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ze služební provozní smlouvy spočívající v předání další, Zadavatelem v 
době po zahájení tohoto výběrového řízení získané či vybudované vodohospodářské infrastruktury dodavateli do 
provozování za podmínek dle Servisní provozní smlouvy. 

Podmínky pro předání takové další infrastruktury a její specifikace jsou stanoveny v návrhu servisní provozní 
smlouvy - Přtloha 3 Zadávací dokumentace. 

Předpoklad napojování obyvatel 

Zadavatel předpokládá, že napojování obyvatel na Vodohospodářskou infrastrukturu - kanalizační složku 
v souvislosti s novou výstavbou v rámci akce „Mezouň - kanalizace" (kanalizační síť) proběhne v průběhu roku 
2019 v celkovém počtu cca 195 přípojek odpovídajícímu cca 560 EO. 

V následujících letech se předpokládá (odhad) napojení nových kanalizačních přípojek, jak ukazuje také následující 
tabulka. 

Tabulka 5: Odhad napojení nových kanalizačních přípojek 

Rok 
Počet nových kanalizačních přípojek v daném 

Počet nově připojených EO v daném roce 
roce 

2019 cca 195 cca 560 

2020 cca 5 cca 20 

2021 cca 5 cca 20 

2022 cca 5 cca 20 

2023 cca 5 cca 20 

Informace o přecházejících zaměstnancích 

V souvislosti s převzetím stávající části vodohospodářské infrastruktury provozovatelem na základě tohoto 
výběrového řízení v souladu s § 338 odst. 2 zákoníku práce nedochází k přechodu zaměstnanců stávajícího 
provozovatele na vybraného provozovatele z důvodu, že na straně současného provozovatele neexistuje 
zaměstnanec, který by se věnoval pouze činnosti předmětu tohoto výběrového řízení. 

5. Doba a místo plnění smlouvy

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 01. 01. 2019 a s ukončením provozování 
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(vždy) do 31. 12. 2023. Den zahájení provozování se může změnit v závislosti na průběhu výběrového 

řízení. 

Místem plnění budou výše uvedená katastrální území. 

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

V součtu za období 5 let poskytování služeb pro Zadavatele je předpokládaná výše veřejné zakázky 327 475,- Kč 
bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě Finančního modelu pro služební 
provozní smlouvy. 

7. Závaznost Zadávací dokumentace

Dodavatel je povinen bezvýhradně akceptovat požadavky, podmínky a ustanovení obsažená v této Zadávací 
dokumentaci. 

8. Poskytnutí Zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejní na úřední desce Obce Mezouň a na svých internetových stránkách alespoň textovou část 
Zadávací dokumentace ode dne odeslání 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 částt) 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. 

9. Požadavky na kvalifikaci dodavatele

9.1. Kvalifikace dodavatele 

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty pro podání nabídek prokázat svojí způsobilost. 
9.1.1. prokázaní základní způsobilosti dle§ 74 zákona způsobem dle§ 75 zákona; 
9.1.2. prokázání profesní způsobilosti dle§ 77 zákona; 

9.2. Způsob prokázání kvalifikace 

Zadavatel vylučuje možnost nahrazení dokladů o splnění kvalifikace čestným prohlášením dle § 86 odst. 2 zákona. 
Doklady předkládané v nabídce mohou být předloženy v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje možnost požadovat 
po dodavateli originály či ověřené kopie dokladů předložených v nabídce postupem dle § 46 odst. 1 zákona. 

Vybraný dodavatel je dle § 86 odst. 3 zákona povinen předložit originály nebo ověřené kopií dokladů o kvalifikaci, 
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky Zadavatele, prokázat 
jednotným evropským osvědčením (zejména § 87 zákona), platným certifikátem vydaným v rámci schváleného 
systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 zákona), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
(zejména § 228 zákona) nebo v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ. 

9.3. 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 § 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 VaK. 
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10. Základní způsobilost

10.1. Splnění základní způsobilosti 

Dodavatel je povinen prokázat základrú způsobilost dle§ 74 zákona způsobem dle§ 75 zákona. 

10.2. Pravost a stáří dokladů 

Doklady prokazující základrú způsobilost podle § 74 musí podle § 86 odst. S zákona prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájerú výběrového řízerú. 

11. Profesní způsobilost

11.1. Prokázání splnění profesní způsobilosti 

Dodavatel je povinen prokázat: 

11.1.1. Profesrú způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a 

11.1.2. Profesrú způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokazuje dodavatel předložerúm oprávněrú k 
podnikárú v oboru provozovárú vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, a 

11.1.3. Profesrú způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokazuje dodavatel předložerúm osvědčerú 
odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostředrúctvím odbornou způsobilost zabezpečuje 
a to dokladem prokazujícím oprávněrú k provozovárú vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 2 písm. c) 
bod 2 zákona o VaK. 

11.2. Pravost a stáří dokladů 

Doklady prokazující profesrú způsobilost podle § 77 odst. 1 musí podle § 86 odst. S zákona prokazovat splněrú 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájerú výběrového řízerú. 

12. Změny v kvalifikaci

Pokud po předložerú dokladů o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízerú ke změně kvalifikace účastrúka 
řízerú, je účastrúk výběrového řízerú povinen tuto změnu Zadavateli do S pracovrúch dnů oznámit a do 1 O 
pracovrúch dnů od oznámerú této změny předložit nové doklady nebo prohlášerú ke kvalifikaci; Zadavatel může 
tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškárú. Povinnost podle věty prvrú účastrúku výběrového řízení 
nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny a 
nedošlo k ovlivněrú kritérií hodnocerú nabídek. Dozví-li se Zadavatel, že dodavatel nesplnil uvedenou povinnost, 
Zadavatel jej bezodkladně vyloučí z výběrového řízerú. 

13. Nesplnění kvalifikace

Po uplynutí lhůty pro podárú nabídek Zadavatel posoudí kvalifikaci účastníků výběrového řízerú, vyloučí z účasti 
ve výběrovém řízerú účastníky výběrového řízerú, kteří neprokázali splněrú kvalifikace. 
Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučerú z účasti ve výběrovém řízerú 
s uvederúm důvodu. 

14. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel nebude omezovat počet účastrúků ve výběrovém řízerú. Zadavatel upozornuJe, že dodavatelům 
nebudou hrazeny žádné náklady související s jejich účastí ve výběrovém řízerú. Vzhledem k neexistenci 
elektronických nástrojů na straně Zadavatele, nelze ve výběrovém řízerú podat nabídku pomocí elektronických 
nástrojů podle § 213 zákona. 

15. Technické, obchodní a platební podmínky

Technické podmínky představují požadavky na bezpečné a plynulé provozovárú Vodohospodářského majetku, a 
to v souladu s národrú legislativou, zejména se ZVaK, příslušnými technickými normami a dále v souladu s 
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podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů. Technické podmínky vymezu11c1 
Vodohospodářský majetek jsou zřejmé z textu a příloh návrhu Smlouvy o poskytování služeb provozování 
kanalizací. 

Obchodní a platební podmú1ky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu mezi Zadavatelem a vybraným 
dodavatelem, jsou podrobně zapracovány do závazného návrhu textu Služební provozní smlouvy, která je 
nedílnou součástí této Zadávací dokumentace a tvoří její Přílohu č. 3. 
Dodavatel do návrhu Služební provozní smlouvy doplní požadované údaje a přílohy (zejména vlastní identifikaci, 
údaje vztahující se k hodnotícím kritériím, a další údaje, které jsou v návrhu Služební provozní smlouvy označeny 
slovy „Doplní dodavatel v rámci nabídky"). Takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Služební 
provozní smlouvy. Návrh Služební provozní smlouvy bude řádně podepsán osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele, jinak bude Nabídka považována za neúplnou. 
Dodavatel není oprávněn měnit či doplňovat text návrhu Služební provozní smlouvy s výjimkou údajů uvedených 
v předchozím odstavci (tzn. výslovně označených částí návrhu Služební provozní smlouvy). Jestliže dodavatel 
změní části Služební provozní smlouvy, které Zadavatel změnit neumožnil, případně uvede údaje, které jsou v 
rozporu s požadavky Zadavatele, bude Nabídka hodnocena tak, že nesplňuje zadávací podmínky a dodavatel bude 
vyloučen. 
Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby se zavázali, že ke dni zahájení provozování budou mít pro plnění 
Služební provozní smlouvy zřízeno telefonické číslo pro hlášení poruch (každý den nepřetržitě po dobu 24 
hodin), a zajištěno kontaktní místo v rámci zákaznického centra umístněného v dojezdové vzdálenosti maximálně 
35 km od sídla Zadavatele s provozní dobou minimálně jeden pracovní den v týdnu od 8 hodin do 12 hodin a od 
13 hodin do 15 hodin. 
Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí obsahovat 
ustanovení, které by bylo v rozporu s těmito podmínkami. S výjimkou těch ustanovení návrhu Služební provozní 
smlouvy, která jsou určena k doplnění ze strany dodavatele, nepřipustí Zadavatel žádné změny v návrhu Služební 
provozní smlouvy. 
V případě nejasností v obsahu obchodních a platebních podmínek má dodavatel možnost požádat o jejich 
vyjasnění v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené podle bodu 20.2 této Zadávací 
dokumentace. 

15.1. Poddodavatelé 

Zadavatel vyžaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud Jsou 
účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. 

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel předložil Zadavateli identifikační údaje poddodavatelů služeb při 
plnění služební provozní smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru 
dodavatele, pokud jsou mu známi. 

Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty první a kteří se následně zapojí do plnění služební 
provozní smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění služební provozní smlouvy 
poddodavatelem. To platí i pro poddodavatele na dalších stupních poddodavatelského řetězce. 

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce předložil doklady prokazující základní způsobilost 
podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona svých poddodavatelů (ustanovení o 
prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob tím nejsou dotčena). Zadavatel bude požadovat nahrazení 
poddodavatele, který neprokáže splnění Zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého 
Zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 zákona. V takovém případě musí dodavatel 
poddodavatele nahradit nejpozději do konce Zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Pokud nedojde k nahrazení 
poddodavatele ve stanovené lhůtě a výběrové řízení není do té doby ukončeno, Zadavatel může účastníka 
výběrového řízení vyloučit. 

Zadavatel si vyhrazuje, že část předmětu služební provozní smlouvy nesmí být plněna poddodavatelem, a to 
v následujícím rozsahu činností: 

a) řízení (včetně řízení činnosti poddodavatelů) revize a čištění stokových sítí (na úrovni vedoucího
provozování stokových síti),

b) zajišťování provozování (mimo revize a čištěnD stokové sítě a čerpacích stanic odpadních vod, běžné
preventivní údržby, kontroly stavu Vodohospodářského majetku (kanalizační složky) v souladu s provozními
řády, technickými předpisy a pokyny výrobců, včetně návrhu a zajišťování nápravných opatření,

c) plnění oznamovacích povinností v souladu se ZVaK vůči Zadavateli, odběratelům, obcím a správním
úřadům,

d) zajišťování náhradního odvádění odpadních vod,
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e) správa, evidence a archivace dokladů, dokwnentů, kanalizačních a provozních řádů, stížnostrúho řádu, smluv,
dokumentace, rozhodnutí správních úřadů a dalších dokladů a dokumentů,

f) zpracování a průběžné vedení provozní evidence, zpráv o stavu Vodohospodářského majetku - kanalizační
složky, roční zprávy provozovatele, dokumentů, stanovisek, informací a vyjádření souvisejících
s provozovaným Vodohospodářským majetkem - kanalizační složka,

g) zpracování podkladů pro kalkulaci a vyúčtování resp. porovnání cen pro stočné podle závazných předpisů,

h) zpracování každoročních plánů oprav a plánů preventivní údržby kanalizací.

16. Způsob zpracování a forma Nabídky

16.1. 

16.1.1. 

Doporučené požadavky na členění a zpracování Nabídky 

Doporučené členění Nabídky 

Zadavatel požaduje, aby Nabídka byla členěna v souladu s níže uvedeným řazením: 

Na titulní straně Nabídky bude uvedena adresa Zadavatele, název předmětu výběrového řízení, identifikační údaje 
dodavatele a údaj, zda se jedná o originál či kopii. 

Nabídka musí dále obsahovat následující části: 

a) Krycí list Nabídky dle Přílohy č. 2A této Zadávací dokwnentace;

b) Obsah Nabídky;

c) Případně plnou moc osoby zmocněné statutárním orgánem dodavatele k jednání a podepisování
jménem dodavatele;

d) Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů v členění na:

doklady k prokázání splnění základních způsobilosti; 

doklady k prokázání splnění profesních způsobilosti. 

Pokud bude některý kvalifikační předpoklad prokazován prostřednictvím poddodavatele, bude další 
část tvořit seznam poddodavatelů a dále smlouvy s poddodavateli podle požadavků této Zadávací 
dokwnentace. Pokud poddodavatelem bude právnická osoba, musí doložit oprávnění osoby, která tuto 
smlouvu podepsala, k podpisu této smlouvy a to prostřednictvím výpisu z obchodního rejstříku. 
V případě, že některé plné moci nejsou přímo součástí dokwnentů prokazující splnění kvalifikace, 
budou tyto plné moci přiloženy na konci části „Doklady pro splnění kvalifikace". 

e) Řádně podepsaný Model dle Pří/oly ,� 5 této Zadávací dokumentace (bude předkládán v elektronické tj.
ve formátu .xls i tištěné podobě);

f) Řádně podepsaný návrh Služební provozní smlouvy s doplněnými údaji a včetně vyplněných a
doplněných příloh č. 3 (Výkonové ukazatele) a č. 6 (Požadavky Vlastníka na Jistotu). Zadavatel
nepožaduje, aby další přílohy Služební provozní smlouvy byly již součástí nabídky. Tyto přílohy budou
přiloženy až při podpisu Služební provozní smlouvy s vybraným uchazečem. Návrh smlouvy v nabídce
musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele a podepisovat v souladu se způsobem
podepisování uvedeným ve výpisu z obchodrúho rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto
úkonu podle právních předpisů a případně opatřen otiskem razítka); tento návrh musí zcela odpovídat
závaznému textu návrhu Služební provozní smlouvy tak, jak je uveden v Příloze č. 3 této Zadávací
dokwnentaci;

g) CD s úplnou elektronickou verzí Nabídky.

Pokud Nabídka nebude obsahovat kteroukoli z těchto náležitostí v požadovaném obsahu, rozsahu a členění, bude 
posouzena jako neúplná Nabídka. 

16.1.2. Doporučené formální požadavky na zpracování Nabídky 

a) Nabídka bude zpracována v písemné formě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky Zadavatele
uvedenými ve Výzvě, v této Zadávací dokwnentaci a dále v souladu se zákonem o ZVZ;

b) Nabídka bude podána v 1 Qednom) originálu a v 1 (jedné) kopii;

c) Originál Nabídky musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „ORIGINÁL". Kopie
Nabídky musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu označení „KOPIE";
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d) Nabídka bude kvalitním způsobem vyttstena tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svazana.
Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly uvést
v omyl;

e) Originál Nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán
šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání Nabídky v
kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být tato zabezpečena proti možné
manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování Nabídkou
bezproblémově obracet;

f) Všechny listy originálu Nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou
číselnou řadou počínající číslem 1 na straně Obsahu Nabídky (např. ručně psané). Pro účely tohoto
číslování se nepočítá titulní strana Nabídky. Vkládá-li dodavatel do Nabídky jako její součást některý
samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, dodavatel zřetelně odlišně
očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady;

g) Nabídku podá dodavatel v předepsaném počtu vyhotovení v jedné, neprůhledné, uzavřené a zcela
neporušené zalepené obálce či jiném obalu způsobem uvedeným v článku 17. této Zadávací
dokumentace.

16.1.3. Požadavky na varianty nabídek 

Variantní nabídky nejsou přípustné. 

17. Způsob, doba a místo podání Nabídky

Dodavatelé podají písemnou Nabídku v jedné zalepené obálce následujícím způsobem: 

V levé horni části lícní strany obálky (obalu) bude Nabídka označena identifikací dodavatele, jejíž součástí bude adresa, , 
pod ní bude výrazným způsobem uveden plný název výběrového řízení (,, Výběr pos�tovatele sottvisejúich služeb s 
provozováním obecní kanalizace v mqjetktt obce Mezottn

"'

") a níže text ,,Neotevírat před termínem otevírání obálek!". 

Poštovní adresa místa pro doručení Nabídky (adresa Zadavatele - podatelna): Obec Mezouň, Mezouň 72, PSČ 267 18 
Karlštejn, k rukám p. starostovi) bude obvyklým způsobem uvedena v pravém dolním rohu. Nabídka bude doručena 
osobně, doporučeně poštou nebo kurýrní službou na adresu Zadavatele. 

Nabídky je možné podávat rovněž osobně v podatelně Zadavatele, v pondělí od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 19:00, 
ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 

V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Doručení nabídky 
eviduje Zadavatel do seznamu doručených nabídek s uvedením pořadového čísla nabídky, data a času jejich 
doručení. 

Lhůta pro doručení Nabídky končí dne 20. 12. 2018 v 12:00 hodin (dále jen „Lhůta'').

Za rozhodující pro doručení Nabídky je vždy považován okamžik převzetí Nabídky v podatelně Zadavatele. Nabídky 
podané nebo doručené po uplynutí Lhůty komise pro otevírání obálek neotevře. Zadavatel bezodkladně vyrozurni 
dodavatele o tom, že jeho Nabídka byla podána po uplynutí Lhůty. 

Vzhledem k neexistenci elektronických nástrojů na straně Zadavatele, nelze ve výběrovém řízení podat nabídku pomocí 
elektronických nástrojů. 

Dodavatel spolu s nabídkou v listinné podobě předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to ve formátu .pdf, a to na 
nosiči CD nebo DVD. Nosič musí být označen identifikačními údaji dodavatele a názvem výběrového řízení. 

18. Termín, místo a postup při otevírání obálek

Otevírání obálek s Nabídkami se uskuteční dne 20. 12. 2018 od 12:10 hodin a to na adrese Zadavatele: Obec Mezouň, 
Mezouň 72, PSČ 267 18 Karlštejn, zasedací místnost. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit zástupci dodavatelů, 
jejichž Nabídky byly řádně doručeny do konce Lhůty. Z organizačních důvodů je omezen počet zástupců každého 
dodavatele na jednu fyzickou osobu. Zadavatel bude od zástupců dodavatelů vyžadovat předložení platné plné moci a 
výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, případně obdobné listiny prokazující složení statutárního orgánu dodavatele. 
Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z 
obchodního rejstříku dodavatele (případně obdobnou listinou prokazující složení statutárního orgánu dodavatele) a 
předložením občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti; občanský průkaz předloží i dodavatel - fyzická osoba. 
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Výše uvedené doklady budou předloženy v originálu, popř. v úředně ověřené kopii a nesmějí být (kromě oficiálních 
průkazů totožnosti) starší 90 kalendářních dnů. 

Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr dodavatele bude proveden v souladu se zákonem a touto 
Zadávací dokumentací. 

Obálky dodavatelů, kteří podali Nabídku ve Lhůtě, budou otevírány v pořadí, v jakém došlo k jejich doručení 
Zadavateli. Po otevření každé obálky bude provedena kontrola úplnosti Nabídky a zadavatel následně sdělí přítomným 
dodavatelům údaje dle § 110 odst. 3 zákona. 

Zadavatel neotevře obálku s nabídkou před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

19. 

19.1. 

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení Nabídek 

Ekonomická výhodnost nabídky 

Základním hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele je ekonomická výhodnost nabídky. 

19.2. Dílčí hodnotící kritéria včetně jejich váhy 

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto: 

Dílčí hodnotící kritérium 

1. Platba za službu

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

Ad dílčí kritérium 1. (Platba za službu): 

Pokyny pro správné stanovení dílčího kritéria 1 jsou uvedeny níže: 

Váha% 

95% 

5% 

Nabídka uchazeče u tohoto kritéria spočívá ve vyplnění následujících buněk v Modelu - excelový soubor 
s označením „FM_sps_vl_0.xls" (Příloha 5 Model této Zadávací dokumentace), (dále také jen „Model'') 
k cenové úrovni 2018 (všechny vstupy jsou v listu „OV ex ante•�- Nabídka pro Výchozí rok (2018) ve všech 
případech platí i pro všechny ostatní roky, tzn., není dovoleno upravit sloupce G - K ani žádnou jinou buňku 
než ty, které jsou uvedené v tabulce níže: 

Buňka Poznámka 

F21 Zásoby 
F84:F95 Provozní náklady - fixní pevně dané 
F102:F108 Provozní náklady - dle objemu indexované na m3 vody vyčištěné (v tomto případě na m3 

vody předané k čištěnf) 
F214 Vzdát se zisku ve výši 

Kritérium ve výši „Platba za službu" bude hodnoceno s využitím výstupu z Modelu v buňce B4 (Výše Platby 
za službu za r. 2019) na listu „PLATBA V KČ". Tato buňka přebírá výstup z buňky GSS v listu „OV platba" 
v tis. Kč, násobí ho 1000 krát a zaokrouhluje výsledek na nejbližší celou Kč. Zadavatel výslovně upozorňuje, že 
tato platba je pro celý rok provozování. 

Pro více informací k Modelu viz „Manuál k finančnímu modelu pro služební provozní smlouvy", k dispozici na 
www.opzp.cz. 

Ad dílčí kritérium 2. (Referenční hodnota (RH) výkonového ukazatele „Doba pro obnovení služby 
odvádění odpadních vod (OVz2)"): 
Hodnocena bude RH výkonového ukazatele „Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod (OVz2)", 
uvedená v krycím listu nabídky shodná s návrhem Přílohy č. 3 k Služební provozní smlouvě dodavatele. Výše RH 
bude uvedena v celých hodinách. Pokud dodavatel nabídne RH vyšší než je maximální povolená hodnota (dále 
také jen „RHMax(OVz2)''), bude z výběrového řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Pokud 
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dodavatel nabídne RH výkonového ukazatele nižší nez Je minimální povolená hodnota (dále také Jen 
,,RHMin(OVz2)''), bude hodnocen stejně jako by nabídl hodnotu minimální (RHMin(OVz2)= 16 hodin). 

Maximální a minimální povolené hodnoty jsou stanovené takto: 
Pro havárii u jedné kanalizační přípojky pro ostatní typy napojených nemovitostí (mimo dům do 2 bytových 
jednotek včetně) a/nebo pro havárii současně více Qak jedna) kanalizačních přípojek (pro libovolný typ napojené 
nemovitosti), RHMin(OVz2)= 16 hodin, RHMax(OVz2)=32 hodin. 

19.3. Způsob hodnocení Nabídek 

Hodnocení Nabídek bude provedeno podle hodnoticích kritérií a jejich vah. Zadavatel bude Nabídky hodnotit dle 
výše uvedeného hodnotícího kritéria podle jejich váhy, a to bodovací metodou s použitím bodovací stupnice v 
rozsahu O až 100 bodů. Každé jednotlivé Nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která 
odráží úspěšnost předmětné Nabídky v rámci dílčího kritéria. 

Hodnocení dílčího kritéria 1. (Platba za službu): 

Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější Nabídka minimální hodnotu kritéria (Platba za 
službu), získá hodnocená Nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější Nabídky k hodnocené Nabídce: 

nejvhodnější Nabídka 
Počet bodů X 100 

hodnocená Nabídka 

Hodnocení dílčího kritéria 2. (Hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „RH výkonového ukazatele 'Doba 
pro obnovení služby odvádění odpadních vod (0Vz2)' "): 

Pro dílčí hodnotící kritérium „RH výkonového ukazatele ,Doba pro obnovení služby odvádění odpadních vod 
(0Vz2)' ", pro které nejvhodnější nabídku představuje nejnižší hodnota. Hodnocená nabídka získá v rámci tohoto 
dílčího hodnotící kritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější 
nabídky k hodnocené nabídce. 

nejvhodnější Nabídka 
Počet bodů X 100 

hodnocená Nabídka 

Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení provede hodnotící Zadavatel tak, že jednotlivá bodová ohodnocení Nabídek dle dílčích 
kritérii vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých Nabídek 
Zadavatel stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých Nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena Nabídka, 
která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více Nabídek rozhoduje o celkovém pořadí Nabídek pořadí 
v základním hodnotícím kritériu (tj. dílčím hodnotícím kritériu č. 1); pokud i v tomto případě budou bodové 
hodnoty dvou či více Nabídek shodné, rozhodne o pořadí Nabídek dřívější termín doručení Nabídky Zadavateli 
(tedy jako nejvýhodnější bude vybrána ta nabídka, která byla doručena dříve). 

20. Ostatní

20.1. 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.
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Při zrušení výběrového řízení z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu dle písm. c) shora nevzniká 
dodavatelům jakýkoliv nárok vůči Zadavateli. 

20.2. 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 výše. 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. 

20.3. Práva Zadavatele 

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: 

a) Zadavatel se rozhodl nejednat o podaných Nabídkách;

b) Zadavatel požaduje, aby mu dodavatel ohlásil do 14 dnů změny, které nastaly po podání jeho Nabídky a
které se dotýkají údajů uvedených ve výpisu z obchodru'ho rejstříku (příp. jiné evidence, v níž je
dodavatel zapsán);

c) Nevracet podané Nabídky;

d) Zadavatel vylučuje možnost variantních nabídek;

e) Neposkytovat náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatelé vynaloží na účast ve výběrovém
řízení;

f) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací podmínky obsažené v Zadávací dokumentaci změnit nebo
doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění Zadávací dokumentace bude
uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změna
nebo doplněna.

g) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené v Nabídce dodavatele u třetích osob;

h) Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že část plnění předmětu Služební provozní smlouvy nesmí být
plněna prostřednictvím poddodavatele (blíže viz článek 15.1 této Zadávací dokumentace).

i) Zadavatel bude jako podmínku pro uzavření servisní provozní smlouvy požadovat i složení jistoty za
plnění servisní provozní smlouvy ve výši a způsobem uvedeným v Příloze 3 Zadávací dokumentace a
prokázání pojištění dodavatel v rozsahu dle Přílohy 3 Zadávací dokumentace.

20.4. Závaznost Zadávací dokumentace 

Dodavatel je povinen bezvýhradně akceptovat požadavky, podmínky a ustanovení obsažená v Zadávací 
dokumentaci, zejména všech dokumentů a závazného textu návrhu Služební provozní smlouvy (s doplněním 
údajů požadovaných Zadavatelem). 

Dodavatelé, kteří podají Nabídku, která nevyhoví stanoveným požadavkům, a to ani po poskytnutí 
případného vysvětlení, budou z výběrového řízení bezodkladně vyloučeni. 

Současně Zadavatel nebude brát v úvahu žádné výhrady dodavatelů k podmínkám a požadavkům této 
Zadávací dokumentace a jakákoliv výhrada bude znamenat vyloučení dodavatele. 

20.5. Důvěrnost informací 

Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty v průběhu výběrového 
řízení jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované). Dodavatel je povinen zdržet 
se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh výběrového řízení, 
zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání 
Služební provozní smlouvy. 
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20.6. Prohlídka místa plnění 

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění účastníkům výběrového řízení. Přesné datum a čas je uvedeno ve 
výzvě k podání nabídek. 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. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele. 

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího 
plnění a s jeho technickými a provozními parametry. V případě, že při prohlídce místa plnění vyplyne 
nutnost vysvětlení zadávacích podmínek, je dodavatel povinen podat žádost o vysvětlení v souladu se 
zákonem, kterou Zadavatel zodpoví předepsaným způsobem. Informace poskytnuté v průběhu prohlídky 
místa plnění nemají charakter změny či vysvětlení zadávacích podmínek. 

20.7. Změna zadávací dokumentace 

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může 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. 

20.8. Zadávací lhůta 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí z výběrového řízení odstoupit. Délka 
zadávací lhůty činí 120 dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. 

20.9. Omezení počtu dodavatelů 

Zadavatel neomezuje počet dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace. 

20.10. Další právní předpisy 

Služební provozní smlouva podléhá předchozímu schválení příslušným orgánem Zadavatele. 

20.11. Požadavky na poskytnutí součinnosti 

Zadavatel požaduje, aby mu vybraný uchazeč poskytl řádnou součinnost tak, aby mohla být uzavřena Služební 
provozní smlouva. V případě neposkytnutí této řádné součinnosti je Zadavatel oprávněn uzavřít Služební 
provozní smlouvu s dalším uchazečem v pořadí. 
Poskytnutím součinnosti se rozumí především předložení pojistné smlouvy, kterou je dodavatel povinen dle 
článku 19.2 Služební provozní smlouvy uzavřít a udržovat v platnosti po celou dobu provozování. Dodavatel je 
povinen předložit Zadavateli tuto pojistnou smlouvu nejpozději v den uzavření Služební provozní smlouvy. 
Dodavatel se dále zavazuje předložit Zadavateli nejpozději v den uzavření Služební provozní smlouvy doklad 
o složení jistoty, která splňuje požadavky uvedené v článku 19.3 Služební provozní smlouvy. Nesplnění tohoto
závazku bude opět považováno za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy se všemi důsledky z toho
plynoucími.

20.12. Ostatní 

Dle ust. § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

V Mezouni dne 22.11.2018 

Ing. František Kubásek

starosta obce 
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21. Přílohy Zadávací dokumentace (pouze v elektronické verzi)

Příloha 1 - Vymezení majetku - předmět provozování 
Příloha 2 - Krycí list nabídky 
Příloha 3 - Závazný návrh textu Služební provozní smlouvy včetně příloh 
Příloha 4 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Příloha 5 - Model - (pouze elektronická verze, soubor „FM_sps_vl_O.xls'') 
Příloha 6 - Projektová dokumentace „Mezouň - kanalizace" 
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