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Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Práce 
související s provozováním kanalizací v majetku Města Rychvald“ 
 

Město Rychvald, IČ: 002 976 15, se sídlem Orlovská 678, 735 32 Rychvald, zastoupeno 
starostou města Mgr. Šárkou Kapkovou, jako veřejný zadavatel podle ustanovení § 4 odst. 1 
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v platném 
znění, v souladu s ustanovením § 31 za použití ustanovení § 6 zákona, dle Směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvald Vás v souladu 
s usnesením Rady města č. 90/5 ze dne 7. 11. 2017 

 
 

v y z ý v á 
 

 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na služby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Práce související s provozováním kanalizací v majetku Města Rychvald“ za dále uvedených 
podmínek. 
 

a) Identifikační údaje zadavatele 
Zadavatel:   Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald 
Zastoupen:   Mgr. Šárkou Kapkovou, starostou  
Právní forma:   801 – Obec 
IČ:    002 97 615 
DIČ:    CZ00297615 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   2728791/0100 
ve věcech smluvních oprávněna jednat: Mgr. Šárka Kapková, starosta 
ve věcech technických oprávněn jednat: Regina Ondrušková, vedoucí úředník 
      odboru stavebního a živ. prostředí 

kontaktní osoba:    Jana Dostálová, úředník odboru stavebního a ŽP 
tel. č.: 596 543 049 
e-mail: dostalova@rychvald.cz 
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b) Druh a předmět zakázky, podmínky plnění zakázky a požadavky zadavatele na plnění 
zakázky: 
 

Druh zakázky: Zakázka malého rozsahu na služby 
 
Předmět zakázky: Dohled nad provozem kanalizace – položkově uvedeno v příloze   
                                 č. 1 

 
CPV: 
6 34 016 Vodoprávní poradenství 
 
Místo plnění: 
- 735 32 Rychvald, ul. Vilová, vyústění „Kanalizace Rychvald-Dolní Podlesí-Sovinec“ 
- 735 32 Rychvald, ul. U Stružky, vyústění „Kanalizace Rychvald - I. a II. stavba“ 
- 735 32 Rychvald, ul. Větrná, vyústění „Kanalizace Rychvald - Podlesí Horní- 
  Barančok“ 
 
Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou, kopiemi rozhodnutí, mapovými 
podklady kanalizací.  
Pokud zadávací dokumentace a její přílohy obsahuje požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, 
které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, nejedná se o preferování či záměrné zvýhodňování těchto a 
diskriminaci ostatních, dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud 
dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení 
s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí taktéž prokazatelně doložit 
splnění požadovaných minimálních parametrů. Veškeré použité názvy a výrobky  
v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu. 
 
Požadovaný rozsah prací a dodávek: 
Provádění rozborů odpadních vod a měření objemu vypouštěných odpadních vod 
v souladu s rozhodnutími vodoprávního úřadu MěÚ Bohumín, vodoprávní 
poradenství, zpracování veškerých hlášení pro MŽP zasílaných prostřednictvím 
ISPOP, zpracování hlášení pro MZe - výpočet (kalkulace) cen stočné, dle potřeby 
aktualizace plánu financování obnovy kanalizací, zpracování vybraných údajů 
majetkové a provozní evidence a zajištění předání na vodoprávní úřad. 
 
Minimální požadavky na plnění zakázky: dle požadavků, v rozsahu a souladu s touto 
výzvou. 
 
Přílohy zadávací dokumentace k vyžádání: 
1. Rozhodnutí MěÚ Bohumín – vodoprávního úřadu o povolení vypouštění  
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          odpadních vod s uvedením rozsahu laboratorních prací a měření objemu  
          vypouštěných odpadních vod. 
2. Mapové podklady s vyznačením předmětných kanalizací.  
3. Návrh smlouvy na provozování kanalizací v majetku Města. 
 
 
Přílohy poskytuje zadavatel v elektronické podobě obeslaným uchazečům. 
V případě vyžádání jinými zájemci o zakázku budou přílohy zaslány ve formě 
elektronických souborů na základě elektronické žádosti (e-mailem) se zněním ve 
věci „Práce související s provozováním kanalizací v majetku Města Rychvald“ na 
adresu dostalova@rychvald.cz po celou dobu lhůty pro podání nabídek. 
Případné dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel 
současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace 
nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 
 
Jednacím jazykem tohoto zadávacího řízení je čeština. 
 
Prohlídka místa plnění: Na podkladě individuální domluvy.  
 
Cenová nabídka bude obsahovat:  
- veškeré provozní náklady včetně dopravy 
- náklady na dopravu a všechny práce a dodávky potřebné ke kvalitnímu provedení 

díla 
 

 
c) Obchodní podmínky: 

Obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání zadavatele 
s uchazečem, včetně platebních podmínek, začlení uchazeč do návrhu smlouvy 
o dílo, který doloží k nabídce. U vybraného uchazeče bude předložený návrh 
smlouvy zkontrolován ve věcné a právní správnosti. Zadavatel si vyhrazuje právo 
oprav a úprav předloženého návrhu smlouvy o dílo. 
 
Termín zahájení prací: 1.1.2018 
Termín ukončení prací: neurčito 

 
Platební podmínky: fakturace bude probíhat měsíčně  
Splatnost faktur: do 14 dnů ode dne doručení faktury 
Smluvní ujednání se řídí Občanským zákoníkem. 
Dodavatel stvrzuje svým podpisem návrhu smlouvy o dílo, že podáním nabídky 
souhlasí se všemi náležitostmi uvedenými v zadávací dokumentaci, že ji porozuměl a 
tyto informace jsou podkladem pro stanovení nabídkové ceny. Dále prohlašuje, že 
byl důkladně seznámen se zadávací dokumentací včetně všech příloh, a že akceptuje 
veškeré podmínky. 

 
Podmínky, které uchazeč začlení do návrhu smlouvy:  
- termín trvání smlouvy: od 1. 1. 2018 na neurčito 

mailto:dostalova@rychvald.cz
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- záruční lhůta: min. 12 měsíců na provedené práce a dodaný materiál, nebo jiný 
způsob dodávky, či materiálu v průběhu platnosti smlouvy 

- fakturace bude provedena k poslednímu pracovnímu dni v daném kalendářním    
  měsíci 
- splatnost faktury je do 14 dnů ode dne doručení faktury 
- pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání díla do užívání ve výši 

0,5 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení 
- všechny podmínky a požadavky vyplývající z této výzvy uvedené v ostatních 

odstavcích 
 

   
d) Lhůta a místo pro podání nabídek:  

 
Termín pro doručení nabídek je  20.11.2017 do 17.00 hodin.  
 
Způsob a místo pro podání nabídky: 
Nabídky jsou přijímány pouze v listinné podobě a doručené poštou nebo osobně na 
adrese zadavatele v zalepených obálkách označených názvem zakázky „Práce 
související s provozováním kanalizací v majetku Města Rychvald – neotvírat“ a 
doručovací adresou pro případ vrácení nabídky, která přišla po uplynutí lhůty pro 
podání nabídky. 
Nabídku lze zaslat poštou na adresu: 
     Město Rychvald 
     Orlovská 678 
     735 32 Rychvald 
 
Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené 
adrese, na podatelně v 2.NP a to v pondělí a středu od 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod, 
úterý a čtvrtek 8:00-11:30,12:30-14:00 hod a v pátek 8:00-11:30 hod. 
 
V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno 
převzetí nabídky adresátem v místě pro podání nabídek v uvedeném termínu. 
Nabídky podané po termínu se berou jako nepodané. 
Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby vyzvat zájemce (oslovené) k jednání 
o změně nebo doplnění předložené nabídky. 

 
e) Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 

480 tis. Kč (cena bez DPH za 4 roky) 
 

f) Požadavky na formální vypracování nabídky 
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, formou návrhu smlouvy o dílo, 
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 

 
g) Požadavky na prokázání kvalifikace  

Základní způsobilost a její prokázání v rozsahu dle § 75 odst. 1 zákona předložením 
čestného prohlášení 



Město Rychvald  5/7 

tel.: 596 543 043  IČ: 00297615 
email: podatelna@rychvald.cz DIČ: CZ00297615 
web: http://www.rychvald.cz KB Karviná, č.ú.: 2728791/0100 
ID DS: 6snbbka  Úřední hodiny: Po, St 8.00-12.30 13.30-17.00 

Profesní způsobilost a její prokázání 
- dle § 77 odst. 1 zákona, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 

výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán postačí prosté kopie výpisu 
z obchodního rejstříku (ne starší 90 dnů). 

- dle § 77 odst. 2 a) zákona, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 
doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci minimálně na 
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. 

Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 79 odst. 2 zákona písm. b) 
v rozsahu a za podmínek: 
Seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 
roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí 
a identifikace objednatele, o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z 
těchto; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění služeb a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly nebo jsou tyto služby prováděny řádně a odborně. 
 
Základní kvalifikace – předložení čestného prohlášení k § 53 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., v platném znění. 
 
Profesní kvalifikace – prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 90  
dnů), pokud je uchazeč do něho zapsán, prosté kopie živnostenského listu, pokud  
k plnění předmětu zakázky je zapotřebí odborné způsobilosti podle zvláštních  
předpisů, rovněž prostá kopie na jméno odpovědného zástupce uchazeče. 
V případě, že zhotovitel hodlá použít pro část realizace subdodavatele, uvede  
podíl subdodávek na celkové hodnotě zakázky a doloží výše uvedenou kvalifikaci  
obdobným způsobem. 
Dále požadujeme předložit kopii dokladu o odborné způsobilosti k požadované 
službě (doklad o splnění kvalifikačních požadavků odborného zástupce při provozu 
kanalizací dle § 6 zákona č. 274/2001 Sb.), vydaného Krajským úřadem. 

 
h) Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, komunikace se zadavatelem 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné 
informace musí být zaslána písemně, a to na e-mailovou adresu: 
dostalova@rychvald.cz, nebo poštou na adresu zadavatele. Uchazeč je povinen při 
zjištění, že v dokumentaci chybí některá činnost nebo položka nutná pro dokončení 
předmětného díla, nebo při zjištění nesrovnalostí v zadávacích podmínkách, 
zadavatele na tyto skutečnosti upozornit formou dodatečných informací. Pokud tak 
neučiní, na pozdější upozornění nebude brán zřetel. Zadavatel odešle dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 
3 pracovních dnů po doručení žádosti všem známým uchazečům. Zadavatel může 
poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez 
předchozí žádosti. 
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i) Hodnotící kriteria 
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dána nejnižší  
nabídkovou cenou. 

 
j) Způsob otevírání obálek 

Otevírání obálek je neveřejné. 
 

k) Zadávací lhůta: 
Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 
zadáním zakázky, tj. podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

 
l) Lhůta a kontaktní údaje  

Lhůta a kontaktní údaje pro poskytnutí dodatečných informací obdobně jako dle  
zákona ZVZ. 

 
m) Vymezení práva zadavatele zrušit zakázku 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku kdykoliv v průběhu zadávacího řízení až 
do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.  
Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. 
 

 
 
 
 
„otisk úředního razítka“ 
 
Regina Ondrušková 
vedoucí úředník odboru stavebního a životního prostředí 
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Příloha č. 1 - Specifikace paušálních činností pro roky 2018-2021 

 
Činnost Množství Jednotka 

Jednotková 

cena 

Cena 

celkem 

1. Dohled nad provozem kanalizace         

1.1 Dohled nad provozem kanalizace, konzultace 12 měsíc   

2. 
Odběr kontrolních vzorků odpadních vod a 

měření průtoků 

        

2.1 Odběr odpadních vod (2h slévané vzorky) 12 odběr   

2.2 
Laboratorní stanovení ( BSK5, CHSKCr, NL, 

NH4+, P) 

8 vzorek   

2.3 
Laboratorní stanovení ( BSK5, CHSKCr, NL, 

NH4+) 

4 vzorek   

2.4 Přeprava osob a vzorků  km   

2.5 Měření průtoku (2 hodinové měření pro 2 výusti) 4 den   

Cena celkem bez DPH za rok  Kč 

Cena celkem bez DPH za 4 roky  Kč 

 


