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1. Zadavatel 
Obec Kadov 
Kadov 65 
388 01 Blatná 
Zastoupená: Tomanová Vladimíra, starostka 
tel: +420 383 491 019  
mobil: 724 181 049 
E-mail: ou@kadov.net  
IČ: 00251283 
DIČ: CZ00251283 - obec není plátcem DPH 
Číslo účtu: KB Strakonice č.ú. 8422291/0100 
 

2. Předmět veřejné zakázky 
 

2.1. Název: 
ČOV A PŘÍPOJKA KANALIZACE K OBJEKTU Č. P. 2 KADOV Č. PARC. ST. 26, 
27/2, 1041, 1451/1 
 
2.2. Vymezení plnění veřejné zakázky: 

Předmětem zadání je výstavba ČOV, splaškové kanalizace a přípojky kanalizace k objektu 
č.p. 2 v Kadově. V podrobnostech viz projektová dokumentace zpracované projektantem 
Jiří Krajíc, Prachatická 102, Bavorov. 
 
Stavba je rozčleněna na tyto stavební objekty: 
SO 01 Splašková kanalizace 
SO 02 Přípojka kanalizace 
SO 03 ČOV zemní práce 
SO 04 ČOV montáž 

 
Navrhované řešení počítá s novým řešením likvidace splašek a odvodu  dešťové vody 

ze střechy objektu. Do nové přípojky jednotné kanalizace bude zaústěn svod z nové ČOV. 
Kanalizace je řešena jako gravitační. V celé délce bude nová kanalizace provedena z potrubí 
PP nebo PVC min SN 4. V rámci stavby bude nutné provést v otevřených výkopech 
provizorní podchycení inženýrských sítí a po provedení stavby jejich zpětné uložení dle 
pokynů správce sítě. S ohledem na částečné omezení provozu na místní komunikaci po dobu 
výstavby, bude nutné veškeré výkopy a zařízení staveniště opatřit přenosnými dopravními 
značkami. Lze předpokládat, že většina výkopových prací se bude provádět v materiálu 3. – 4. 
třídy těžitelnosti. Nadbytečný výkopek bude odvážen na dohodnuté úložiště, které investor 
oznámí před zahájením stavby. Směrové vedení trasy je dáno polohou připojovanou 
nemovitostí a dalších inženýrských sítí v zájmové lokalitě. Výškové vedení trasy je určeno 
svahem a zaústěním do stávající stoky. Pro stavbu kanalizace budou navrženy šachty Š1-Š6, a 
nová revizní šachta D400 na přípojce do objektu.  

Součástí plnění bude zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 
vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v datové podobě na datovém nosiči. 
 
2.2.1. Stavba bude realizována dle zadávací dokumentace v rozsahu projektových 
dokumentací zpracovaných projektantem Jiří Krajíc, Prachatická 102, Bavorov, za podmínek 
územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Blatná, odborem výstavby a územního 
plánování, ze dne 10. 7. 2013, pod č. j.: MUBL 7097/2013, za podmínek souhlasu 
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s provedením ohlášené stavby vodního díla vydaného Městským úřadem Blatná, odborem 
životního prostředí, ze dne 9.10.2013, pod č. j.: OŽP 09/10550/2013/Ja. 
2.2.2. Před uzavřením smlouvy předá zadavatel vítěznému uchazeči realizační projektovou 
dokumentaci (2 vyhotovení). 
2.2.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (2 vyhotovení). 
2.3. Kvalitativní podmínky: 
Stavba musí být provedena dle podmínek zadávací dokumentace. Požadovaná kvalita 
konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož i 
materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 
stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud jsou v zadávací dokumentaci použity odkazy na jednotlivá obchodní jména a 
zvláštní označení výrobku a obchodních názvu materiálu, jedná se o popis a specifikaci 
podmínek požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky 
obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametru daných v projektovém 
řešení. Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí 
být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy stanovené parametry v 
zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě). 
Uchazeč je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jak vyžadují obecně závazné právní předpisy s dosažením hodnot daných 
projektem či obecně závazným právním předpisem. 
 
2.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 
ČOV A PŘÍPOJKA KANALIZACE K OBJEKTU Č. P. 2 KADOV - předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky bez DPH činí 1 484 tis. Kč. 
 

3. Variantní řešení 
Variantní řešení se nepřipouští. 
 
 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
4.1. Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky : 6.10.2014 
4.2. Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky : 12.12.2014 
4.3. Místo plnění: KÚ KADOV Č. PARC. ST. 26, 27/2, 1041, 1451/1 
 
 

5. Zadávací dokumentace 
Textová i výkresová část projektové dokumentace včetně složky pro ocenění (výkaz výměr) 
je přiložena na CD. Součástí CD jsou přílohy č. 1, 2 a 3. 
 

6. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 
6.1. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci si lze vyžádat u kontaktní osoby 
zadavatele, a to vždy písemnou formou (za písemné jsou považovány i žádosti učiněné e-
mailem). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 5-ti dnů před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. 
6.2. V žádosti o poskytnutí dodatečných informací budou uvedeny identifikační a kontaktní 
údaje dodavatele. 
6.3. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle 
dodatečné informace k zadávacím podmínkách a to nejpozději do 3 pracovních dnů po 
doručení žádosti o dodateční informace všem uchazečům. 



6.4. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávací dokumentaci i bez předchozí 
žádosti. 
6.5. Uchazeči jsou povinni seznámit se s dodatečnými informace před podáním nabídky a 
reflektovat jejich znění v podané nabídce. 
6.6. V případě, že uchazeč zjistí nedostatky v PD a VV, které neumožňují provést řádně 
stavební práce, je povinen na tuto skutečnost upozornit v dotazovém řízení, práce a dodávky 
chybějící v PD a VV ocenit v rámci nabídky v samostatném objektu. 
6.7. V případě, že žádný z uchazečů na tuto skutečnost neupozorní, bere se za to, že 
předložená cenová nabídka obsahuje všechny práce a dodávky nutné k řádnému provedení a 
dokončení stavebního díla. 
 

7. Termín a prohlídka místa plnění 
Místa plnění zakázky jsou veřejně přístupná, proto jejich prohlídku zadavatel neorganizuje. 
 

8. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele 
8.1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů tím, že předloží čestné 
prohlášení prokazující splnění kvalifikace. 
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosu z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případu, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; (jde-li o 
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické 
osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč 
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště), 
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; (jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý clen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční 
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto 
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště), 
c) nenaplnil v posledních třech letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladu insolventního řízení, nebo nebyl konkurs 



zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů, 
e) není v likvidaci, 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele, 
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
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) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže čestným prohlášením 
(příloha č. 2). 
 
8.2. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů tím, že předloží kopie 
dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy 
požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. 
a) Výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán), který nesmí být k okamžiku podání 
nabídky starší 90 kalendářních dnů, 
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky zejména Provádění staveb vč. jejich změn. 
c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje – osvědčení pro obor stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
8.3. Prokázání technických kvalifikačních předpokladů 
Dodavatel prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů tím, že předloží: 
a) seznam významných stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za 
posledních 5 let. Významnou stavební prací se rozumí zakázka, jejímž předmětem byla 
revitalizace rybníků, nádrží a toků (výstavba, odbahnění, úprava břehů atd.), které realizoval 
uchazeč jako přímý dodavatel v objemu min. 1 mil. Kč bez DPH. 
Uchazeč doloží realizaci alespoň 2 výše uvedených významných stavebních prací. Seznam 
významných stavebních prací obdobného charakteru bude obsahovat údaje o názvu investora, 
názvu zakázky, místu a termínu plnění, finančním objemu zakázky. 
 

9. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky 
9.1. Zpracování nabídkové ceny 



9.1.1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami zadávacího řízení. 
Nabídková cena bude stanovena za splnění celé veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu, za 
stanovených podmínek a kvalitě a bude uvedena v členění: 
Celková nabídková cena bez DPH: Kč 
DPH 21 %: Kč 
Celková nabídková cena včetně DPH: Kč 
9.1.2. Cena bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla. 
9.1.3. Nabídková cena bude vycházet z položkového rozpočtu, který vznikne oceněním 
výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace. 
9.1.4. Vytištěný výkaz výměr – nabídkový rozpočet bude uchazečem podepsán jako závazný. 
9.1.5. Uchazeč vyplní elektronickou podobu výkazu výměr v souladu s verzí vytištěného 
výkazu výměr. Vyplněná elektronická podoba výkazu výměr bude součástí nabídky uchazeče. 
9.1.6. Pokud uchazeč nabídne slevu v jakékoliv části své nabídky, musí být tato sleva 
zapracována v předkládaném výkazu výměr – nabídkovém rozpočtu a zohledněna při výpočtu 
nabídkové ceny. 
9.1.7. Změna ceny v průběhu realizace díla je možná pouze z důvodu změny DPH, a to o 
částku odpovídající změně DPH. 
9.1.8. V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálu, 
surovin, výrobků, prací a výkonu, energií a médií, v důsledku inflace apod. 
9.1.9. Při sestavení nabídkové ceny je uchazeč povinen respektovat a zohlednit podmínky 
stanovené zadavatelem ve všech částech Zadávací dokumentace. 
9.1.10. Cena uvedená zhotovitelem v nabídce v rekapitulaci ceny, která vychází z ocenění 
výkazu výměr, musí být totožná s cenou uvedenou v návrhu smlouvy. 
9.1.11. Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet obsahovat v předložené 
nabídce jakékoliv obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, 
které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně 
vyplněn (všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být oceněna nulou, žádná 
položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo 
měrná jednotka). 
 

10.   Jazyk nabídky 
10.1. Nabídka i veškeré písemnosti musí být předloženy v českém jazyce, s výjimkou 
odborných názvů či pojmů. Pokud by uchazeč použil v nabídce informace, dokumenty nebo 
písemnosti v jiném jazyce, je povinen doložit zároveň i jejich překlad do českého jazyka. 
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s 
připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k 
dokladům úředně ověřený předklad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 
10.2. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (uchazečem) bude probíhat v 
českém jazyce. 
 

11.   Jistota 
Pro veřejnou zakázku nebyla stanovena jistota. 
 

12.   Lhůta pro podání nabídky, označení nabídky 
12.1. Lhůta pro podání nabídek: do 22. 9. 2014 do 14:00 hod. 
12.2. Místo pro podání nabídek: nabídka se podává na adresu zadavatele: Obec Kadov, Kadov 
65, 387 33 Kadov u Blatné (uchazeč je povinen respektovat provozní dobu obecního úřadu, 
která je pondělí a středa od 7:00-14:00 hod., čtvrtek od 16:00 18:00 hod. a v pátek od 7:00 – 
12:00 hod.). Uchazeč je povinen podat (doručit) nabídku v listinné podobě na uvedené místo a 



v rámci stanovené lhůty. V případě zaslání kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele 
poštovní licence podle zvláštního právního předpisu je rozhodující okamžik doručení nabídky 
na výše uvedenou adresu, nikoliv předání nabídky kurýrní službě anebo držiteli poštovní 
licence podle zvláštního právního předpisu. V poslední den lhůty pro podání nabídek je 
možné podávat nabídky pouze do 14:00 hod. 
12.3. Nabídka bude uchazečem dodána v řádně uzavřené obálce a označena: 

N E O T V Í R A T – N A B Í D K A 
ČOV A PŘÍPOJKA KANALIZACE K OBJEKTU Č.P. 2 KADOV 

Zároveň musí být na obálce uvedena adresa, na níž je možné vyrozumět uchazeče o tom, že 
jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 

13.   Obsah nabídky 
13.1. Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto dokumenty ve stanoveném 
pořadí: 
1.   Krycí list nabídky (příloha č. 1) 
2.   Základní kvalifikační předpoklady (příloha č. 2) 
3.   Profesní kvalifikační předpoklady 
4.   Technické kvalifikační předpoklady 
5. Návrh smlouvy o dílo podepsaný uchazečem (je-li fyzickou osobou) nebo osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. (příloha č. 3) Závazný text smlouvy je uveden v 
příloze č. 3 této výzvy. Uchazeč není oprávněn v tomto závazném textu smlouvy vyplňovat 
jiná ustanovení než identifikaci smluvní strany 1.1. zhotovitel, 4.3. nabídka zhotovitele a výši 
odměny za předmět plnění 5.2. cena díla, datum a podpis uchazeče. V případě, že uchazeč v 
textu smlouvy jinak vyplní, změní či upraví závazný text smlouvy o dílo, než jak je umožněno 
zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a tento uchazeč bude vyloučen z další účasti v 
zadávacím řízení 
6.  Cenová nabídka včetně oceněných výkazů výměr v tištěné podobě - složka výkazy výměr 
7.  Další dokumenty dle uvážení uchazeče. 
 
13.2. Všechny listy nabídky budou uchazečem očíslovány. 
13.3. Nabídka bude zpracována a doručena v jednom vyhotovení a s označením dle bodu 
12.3. 
13.4. Pokud nabídka nebude splňovat a prokazovat požadavky stanovené touto výzvou, může 
být komisí ustanovenou zadavatelem vyřazena a zadavatel uchazeče vyloučí z další účasti v 
tomto zadávacím řízení. 
 
 

14.   Hodnotící kritérium zakázky a způsob hodnocení nabídek 
14.1. Jediným kritériem pro hodnocení zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
14.2. Nabídky budou posouzeny hodnotící komisí, bude vybrána nejvhodnější nabídka pro 
danou zakázku podle základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je 
nejnižší nabídková cena bez DPH. 
14.3. Výběr nejvhodnější nabídky bude oznámen všem uchazečům. 
 
     15.  Zadávací lhůta 
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu – tj. dobu, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán v 
trvání 90 dnů, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem 
doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 
 



16.   Další podmínky a práva zadavatele 
16.1. Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník sám. 
16.2. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky. 
16.3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu. 
16.4. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s 
vybraným uchazeče, popřípadě s uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva, je 
příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V 
případě změny v kvalifikaci uchazeče se postupuje dle § 58 ZVZ. 
16.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích 
osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 
 

17.   Přílohy 
Příloha č. 1 – Krycí list 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady 
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 4 - Textová a výkresová část včetně výkazu výměr (zadávací dokumentace) na CD 
 
 
 
 
 
 
 
V Kadově dne 15. 8. 2014       Tomanová Vladimíra 
                                                                                                                starostka obce 
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