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OBEC SKRŠÍN, Skršín č. p. 48, 434 01 Most 

IČ: 00266141, e-mail: starosta@skrsin.cz 

 

 

  

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu podle Směrnice obce Skršín č. 4/2019 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Skršín a podle pokynů pro zadávání veřejných 
zakázek SFŽP ČR s celkovým rozsahem 5 stran. 

 
Výzva k podání nabídek 1/2021 

na stavbu domácí čistírny odpadních vod v Chrámcích  

 
1. Zadavatel 
Název: Obec Skršín  
Sídlo: Skršín 48, 434 01 Most 
IČ: 00266141 
web: www.skrsin.cz  
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 
Číslo účtu: 26614107/2010 
Statutární zástupce: David Suchánek - starosta obce 
Kontaktní osoba: Ing. Radek Turčáni, tel: 725708023, e-mail: mistostarosta@skrsin.cz 
 

2. Název zakázky  
Stavba domovní čistírny odpadních vod v Chrámcích  
 

3. Druh zakázky  
Stavební práce 
 

4. Informace o rozdělení zakázky na části  
Zakázka není rozdělena na části. 
 

5. Financování předmětu zakázky  
Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu SFŽP ČR v rámci programu NPŽP 12/2019 - 1.3.B, 
domovní čistírny odpadních vod. 
 

6. Lhůta pro podání nabídky  
9. 9. 2021, 10:00 hod.  
 

7. Místo pro podání nabídky 
Obecní úřad ve Skršíně, Skršín č. p. 48, 434 01 Skršín, podatelna obecního úřadu. 
 
8. Elektronický nástroj pro podání nabídky 
Nabídky budou podávány pouze listinné podobě.  
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9. Předmět zakázky 
Domovní čistírna odpadních vod na p.p.č. 126/23 a 236/24, k.ú. Chrámce. Tato stavba řeší 
problematiku odvedení splaškových odpadních vod od 10- ti rodinných domů a k jejich přečištění 
na biologické čistírně odpadních vod a jejich následnou likvidaci vsakováním na p.p.č. 126/24, k.ú. 
Chrámce. V samostatných přílohách je uvedena kompletní specifikace celé stavby včetně krycího 
listu rozpočtu. Samotné zařízení a stavba musí splňovat podmínky technické specifikace uvedené 
v požadavcích SFŽP uvedené v rámci programu NPŽP 12/2019–1.3.B, domovní čistírny odpadních 
vod definovány podrobně v bodě 14. této zadávací dokumentace a uvedeny v samostatném 
dokumentu na profilu zadavatele.  
 

10. Kritéria hodnocení  
100% nejnižší nabídková cena bez DPH. V případě, že budou nabídky ve stejné ceně, rozhodne jako 
další kritérium délka poskytované záruční doby na stavbu. 
 

11. Metoda hodnocení nabídek 
Nabídky budou hodnoceny tříčlennou výběrovou komisí, která bude kontrolovat splnění 
zadávacích podmínek a zaznamená údaje o nabídkových cenách. Komise bude zasedat veřejně. 
Výstupem bude písemný protokol, který bude sloužit jako doporučení zastupitelstvu obce k výběru 
nejlepší nabídky. Místo a čas hodnocení nabídek budou zveřejněny na profilu zadavatele obce 
Skršín nejpozději následující pracovní den po lhůtě pro podání nabídek.  
 

12. Způsob jednání s účastníky výběrového řízení  
Zadavatel nehodlá s účastníky o nabídkách jednat. 
 

13. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 
• Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce. 
•Uchazeči si mohou domluvit obhlídku místa plnění do 2.9. s paní Ing. Leonou Krajíčkovou, tel: 
606 711 713, od 3.9. se starostou obce tel: 724 143 934, není to však nutností, nakolik je místo 
předmětu plnění volně přístupné a z popisu přesně vymezené a jednoznačně identifikovatelné. 
• Nabídka může být předložena pouze v listinné formě, a to buď poštou, doporučeně nebo osobně 
do kanceláře Obecního úřadu Skršín, Skršín 48, 434 01 Skršín v čase úředních hodin, případně po 
dohodě se starostou obce v době čerpání dovolené zaměstnankyně podatelny obecního úřadu.  
• Nabídka v listinné podobě vč. dokladů požadovaných zadavatelem se podává v řádně uzavřené 
obálce, označené „Nabídka – NEOTEVÍRAT – Výběrové řízení 1/2021 DČOV Chrámce. Na obálce 
musí být též uvedena obchodní firma nebo název a adresa uchazeče. 
 

14. Požadavky na způsob a zpracování nabídkové ceny  
Cena bude stanovena jako pevná sazba bez DPH a včetně DPH za splnění celého předmětu této 
zakázky. Maximální přípustná nabídka nesmí přesáhnout hodnotu 1.000.000, - Kč bez DPH (jeden 
milion korun českých bez DPH). 
 
 Nabídka musí obsahovat: 
• Členění nabídky 
• Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče 
• Nabídková cena s DPH a bez DPH  
• Kontaktní osoby 
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• Návrh smlouvy o dílo a všeobecných podmínek  
• Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů – viz bod 18.  
• Pojištění na hodnotu, která reprezentuje pokrytí očekávané hodnoty veřejné zakázky – viz bod 
18  
• Prokazující dokumentace k technickým podmínkám výzvy SFŽP - NPŽP 12/2019 - 1.3.B, domovní 
čistírny odpadních vod uvedených zde:  
 

 DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil, v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS, prohlášení o vlastnostech, jejichž účinnost čištění byla 
stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3 a které splňují níže uvedené parametry. 

 V případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových je nutné splnit 
parametry uvedené v tabulce č. 1. DČOV musí zajišťovat vyšší účinnost nitrifikace a 
částečné odstraňování dusíku denitrifikací. Požadavek na účinnost odstraňování fosforu 
(Pcelk.) je nutné splnit pouze v případě, že je tak uvedeno ve stanovisku příslušného 
správce povodí. V takovém případě musí být DČOV vybavena technologií pro chemické 
odstranění fosforu. 
 
Tabulka č. 1: Vypouštění do vod povrchových – Minimální účinnost odstraňovaného 
znečištění u jednotlivých ukazatelů v % 

 

CHSKCr  75 

BSK5       85 

N-NH4    80 

poz. Ncelk. 50 

Pcelk.  80 

 

 V případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních musí být splněny 
parametry uvedené v tabulce č. 2. 
 

CHSKCr  90 

BSK5       95 

N- celk .  50 

Pcelk.  40 

 

 Nedílnou součástí každé DČOV musí být: 
 

- Akumulace přitékajících odpadních vod, a to minimálně na 50 % jednodenní kapacity maximální 
produkce odpadních vod, na níž je DČOV projektována. 
- Oddělený prostor pro akumulaci kalu. 
- Technologie pro nepřetržitý vzdálený monitoring provozu DČOV (dále jen „monitorovací 
zařízení“), pro hlášení a evidenci poruch minimálně v rozsahu: výpadek a obnovení dodávky 
elektrické energie; základní elektrická funkčnost DČOV (chod dmychadla, případně čerpadla) a 
funkčnost aerace. Monitorovací zařízení a na něj napojený systém musí být udržován v provozu po 
celou dobu udržitelnosti definovanou dále v této výzvě. 
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- Automatické řízení provozu DČOV v závislosti na množství přitékající odpadní vody (bez zásahu 
uživatele). 

 Tam, kde to je technicky možné, zejména pak u DČOV s režimem vypouštění vyčištěné 
odpadní vody do vod podzemních, musí být zajištěna akumulace vyčištěné odpadní vody s 
možností jejího dalšího využití např. na splachování toalet nebo závlahu. K tomuto účelu 
mohou být po nezbytných úpravách využity také stávající jímky. V případě využití vyčištěné 
odpadní vody na závlahu musí být povoleno vypouštět vyčištěné odpadní vody do vod 
podzemních. 

 Pravomocné povolení k vypouštění odpadních vod s přesnou definicí podmínek naleznete 
jako součást balíku souboru na profilu zadavatele pod výzvou této veřejné zakázky. 

 Navržené zařízení DČOV v projektové dokumentaci není závazným zařízením. Je možné 
využít i jiné zařízení splňující požadavky výzvy SFŽP.  

 

15. Doba a místo plnění zakázky 
 Předpokládaný termín zahájení je stanoven na 1. 10. 2021 a dokončení do 3 měsíců. Místem 
plnění je p.p.č. 126/23 a 236/24, k.ú. Chrámce. Zakázka může mít posunut termín ukončení pouze 
z prokázaných důvodů opožděné výroby tělesa DČOV, pouze po vzájemné písemné dohodě obou 
stran a maximální povolená doba prodloužení je stanovena na 3 měsíce. Jiné opodstatněné 
důvody musí být vzájemně odsouhlaseny písemnou formou a definovány pouze jako 
nepředvídatelné okolnosti.  
 

16. Požadavky na varianty nabídek  
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.  
 

17. Vysvětlení zadávacích podmínek 
17.1.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i 
bez předchozí žádosti nebo na základě pozdě doručené žádosti. Zadavatel uveřejní, odešle 
nebo předá vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději 
do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která 
není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto lhůtu dodržet.  

17.1.2. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neposkytne 
vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik 
pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích 
podmínek do poskytnutí vysvětlení 2 pracovní dny.  

17.3.   Vysvětlení zadávacích podmínek, bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení požádal, 
včetně přesného znění požadavku podle odst. 17.1., odešle zadavatel současně všem 
dodavatelům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy, nebo uveřejní vysvětlení stejným 
způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídky v otevřené výzvě.  

17.4.    Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací 
podmínka, která byla změněna nebo doplněna.  

 

18. Požadavky na prokázání kvalifikace 
Uchazeč je povinen doložit: 
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a) prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 zákona, a to čestným prohlášením 
přiloženým na konci tohoto dokumentu, 
b) prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 zákona – doklad o oprávnění k 
podnikání pro plnění předmětu této zakázky, 
c) finanční předpoklady – doložit kopií pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem, 
d) prokázání technických kvalifikačních předpokladů – uvést minimálně 1 akci obdobného 
charakteru realizovanou v posledních 2 letech  
 

19. Obchodní podmínky 
Návrh obchodních podmínek dodavatel přiloží do nabídky. 
Návrh smlouvy o dílo dodavatel přiloží do nabídky. 
  

20. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů 
U případných poddodavatelů je nutno doložit jejich kompletní identifikační údaje (obchodní firma 
/název/ jméno, příjmení, sídlo, IČO a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím). 
 

21. Zvláštní podmínky plnění zakázky 
• Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese uchazeč, a to i v případě, že nebude 
vybrán nebo se nebude zakázka realizovat. 
• Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy. 
• Zadavatel je oprávněn kdykoliv vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že se 
účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech od zahájení tohoto výběrového řízení 
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem, 
nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního 
vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. 
• S podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že obec Skršín je na základě zákona č. 106/1999 Sb. 
subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti obce 
Skršín. Uchazeč v případě uzavření smlouvy uděluje podáním své nabídky obci Skršín souhlas, aby 
veškeré informace obsažené v jeho nabídce byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost. 
• Zadání VZMR vítězné nabídce smí být zadáno pouze v souladu směrnice obce Skršín č. 4/2019 k 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Skršín, tedy na základě platného usnesení ZO.  
• Dodavatel je povinen využít ekologicky šetrných postupů a maximalizovat využití maximální míry 
inovativních řešení. 
• Dodavatel na sebe převezme povinnost úhrady hodnoty poskytnuté dotace SFŽP a to v plné 
prokázané výši, v případě nesplnění kteréhokoliv ze zadaného nutného požadavku z výzvy výše 
uvedeného dotačního titulu podle odst. 14., což musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. 
• Dodavatel je povinen zabezpečit osobní obeznámení všech dotčených účastníků se stavbou  
• Dodavatel se zaváže respektovat minimalizaci dopadů při realizaci akce na místní obyvatele a to 
tak, že s pracemi započne po plném informování všech dotčených subjektů a zároveň provede 
realizaci díla bez zbytečných proluk a maximální možné návaznosti s ohledem na minimalizaci 
realizačního času. Podmínkou je rovněž zabezpečení dočasného dopravního značení upozorňující 
na probíhající stavbu. 


