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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE VEŘEJNÉ 
ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 

1 IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

1.1 Zadavatel 

Název: Obec Bělotín  
Sídlo: Bělotín 151, 753 64 Bělotín 
IČ: 00301019 
Zástupce:  Mgr. Eduard Kavala, starosta obce 

(dále jen „Zadavatel“) 

1.2 Společnost pověřená organizací zadávacího řízení  

Jméno a příjmení/obchodní firma/název: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
Kontaktní adresa: Národní 15, 110 00 Praha 1 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
IČ: 485 88 733 
Údaj o zápisu do obchodního  
rejstříku či jiné evidence: zapsáno dne 8.března 1993, Městský soud v Praze 

oddíl C, vložka 14051 
 
Kontaktní osoba:  Ing. Tomasz Knopp 
Telefon: +420 221 423 927, +420 725 719 833 
Fax: +420 221 412 810 
E-mail: tomasz.knopp@mottmac.com 
 
Zástupce kontaktní osoby:  Ing. Jaroslav Glogar 
Telefon: +420 221 423 902, +420 602 117 106 
Fax: +420 221 412 810 
E-mail: jaroslav.glogar@mottmac.com  

(dále také jako „Poradce“) 

Vymezení oprávnění Poradce:  Zadavatel se nechal zastoupit Poradcem na základě 
smlouvy ze dne 08.06.2016 při výkonu práv a povinností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „Zákon“). 

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Zadavatel v souladu s § 6 Zákona a v souladu se Zadáváním veřejných zakázek v Operačním 
programu Životní prostředí pro období 2014-2020, verze 5.0 z 1.7.2016 Vás tímto vyzývá 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 
Zákona, zadávanou mimo režim Zákona, „Vypracování dokumentace pro provádění stavby 

k projektu: Bělotín kanalizace a ČOV“ (dále jen „Zakázka“). 
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Zadávací podmínky jsou součástí výzvy a jsou uvedeny níže. 

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace společně se zadávacími podmínkami je 
zpřístupněna na úřední desce Zadavatele: 

http://www.belotin.cz/dokumenty/uredni.phtml?id=106604&lng=0&menu=&id_obce=7995  

3 PŘEDMĚT ZAKÁZKY A POPIS PROJEKTU 

3.1 Předmět Zakázky 

Předmětem Zakázky je: 

1. Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb (dále také jako „DPS“) k projektu „Bělotín kanalizace a ČOV“ (dále 
jen „Projekt“). Zakázka zároveň bude zpracována v souladu s § 44 Zákona a v souladu 
s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „Vyhláška č. 230/2012“); 

2. Výkon zajištění autorského dozoru projektanta dle Stavebního zákona. Autorský dozor 
bude občasný, podle potřeby. V rámci této činnosti se maximální počet hodin stanovuje 
na 50 hodin.  

Zakázka bude předána vždy ve třech paré Zadavateli. DPS bude předána také spolu 
se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické 
podobě dle § 44 odst. 4 Zákona.  Elektronickou podobou je myšleno předání výkresové 
dokumentace ve formátech .dwg a .pdf, a ostatních dokumentů prováděcí dokumentace ve 
formátech .doc a .pdf, respektive výkaz výměr ve formátu .xls.  Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr bude dodán jednou v naceněné verzi aktuálního roku a jednou 
prázdný. 

Podkladem pro zpracování Zakázky jsou: 

- Projektová dokumentace pro stavební povolení „Bělotín kanalizace a ČOV“, zpracovaná 
firmou Medmes spol. s r.o. v tištěné podobě. 

Projektová dokumentace bude po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek připravena 
k nahlédnutí či okopírování u Zadavatele.  

Zadavatel předpokládá spolufinancování Projektu z OPŽP. 

Kód CPV: 71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 
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Předpokládaný harmonogram realizace Zakázky je stanoven na základě skutečnosti, že 
Zadavatel předložil žádost o spolufinancování Projektu z 21. Výzvy Operačního programu Životní 
Prostředí a žádost byla doporučená k financování:  

1. DPS – jedná se o hodnotící kritérium – min. 3 měsíce max. 8 měsíců; 

2. Zajištění autorského dozoru - předpoklad od 03/2017 do 02/2018. 

Místem plnění je obec Bělotín. 

3.2 Popis Projektu 

Projekt „Bělotín kanalizace a ČOV“ řeší vybudování kanalizace a ČOV v obci Bělotín a napojení 
obyvatel obce na kanalizaci a ČOV.  

Předpokládaný termín realizace projektu: 03/2017 – 02/2018. 

Předpokládaná hodnota stavby: 100,422 mil. Kč bez DPH. 

4 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA  ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní 1 500 tis. Kč bez DPH (dále jen „PHVZ“).  

Tato zakázka vzhledem k PHVZ není zadávána v režimu zákona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. 

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady předložením následujících dokladů: 

- formou čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 
odst. 1 Zákona (viz. Příloha č. 1 – Výzvy), 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění, 

- doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů v 
kopii, v oboru vodohospodářské stavby,  

- seznam významných služeb, o tom že realizoval min. 1 služby na vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení nebo pro provádění stavby na vybudování 
tlakové nebo podtlakové kanalizace s tím, že minimální investiční náklady přesáhly 
20 mil. Kč bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být: 

o osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány 
veřejnému zadavateli, nebo 
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o osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než 
veřejnému zadavateli, nebo 

o smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li 
současně možné osvědčení podle bodu výše od této osoby získat z důvodů 
spočívajících na její straně. 

- seznam členů realizačního týmu, jehož přílohou bude osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za poskytování služeb (v prosté kopii) vč. uvedení 
pracovněprávního vztahu osob k uchazeči formou čestného prohlášení a kteří splňují 
následující: 

o Hlavní projektant: vysokoškolské vzdělání technického směru, min. 20 let praxe, 
je odborně způsobilý ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, v oboru vodohospodářské stavby a má zkušenosti s provedením min. 1 
zakázky obdobného charakteru jako předmět Zakázky (tj. projektová 
dokumentace pro stavební povolení nebo pro provádění stavby na vybudování 
tlakové nebo podtlakové kanalizace s tím, že minimální investiční náklady 
přesáhly 20 mil. Kč bez DPH.  

Nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplnění povinnosti předložení 
dodatečných informací či dokladů ke splnění kvalifikace, bude důvodem k vyřazení nabídky a 
vyloučení Uchazeče ze Zadávacího řízení. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel minimálně v kopii. Vítězný uchazeč 
bude před uzavřením smlouvy vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů 
prokazujících splnění kvalifikace. 

6 ZÁKLADNÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání Veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. 

6.1 Dílčí hodnotící kritéria ekonomické výhodnosti nabídky 

Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé 
jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost 
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má 
nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty 
nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich 
důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 

Dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky:      váha 

Nabídková cena v Kč bez DPH        80 % 
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Dodací lhůta - min. 3 měsíce max. 8 měsíců       20 % 

Pro uvedení hodnot, které jsou předmětem hodnocení nabídky, použije uchazeč Krycí list 
nabídky.  

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, 
další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou 
předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího 
řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, 
která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. 

7 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

7.1 Všeobecné obchodní podmínky 

Obchodní podmínky jsou vyspecifikovány v Příloze č. 2 – Návrh smlouvy. Uchazeč je oprávněn 
do návrhu smlouvy doplnit nabídkovou cenu a své identifikační údaje. 

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky 
Uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení Uchazeče ze 
Zadávacího řízení. 

7.2 Další podmínky zadavatele 

Každý dodavatel může podat v jednom zadávacím řízení pouze jednu nabídku.  

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí současně být subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ani podat 
společnou nabídku s jiným dodavatelem. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo 
společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v 
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým 
dodavatelem vyřadí. 

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení 
doby plnění, je zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se 
tak i termín ukončení doby plnění, doba provedení služeb zůstává nezměněna. 

Zadavatel si vyhrazuje právo:  

- zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodů,  

- nepřijmout žádnou nabídku a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, 

- dodatečně upřesnit, doplnit, změnit nebo zrušit zadávací podmínky ve lhůtě pro podání 
nabídek, s tím, že s ohledem na druh změny bude případně lhůta pro podání nabídek 
přiměřeně prodloužena, změna podmínek bude zveřejněna a dále bude oznámena všem 
známým dodavatelům, 
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- prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to i bez uvedení důvodů, 

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit skutečnosti deklarované 
uchazečem v nabídce u třetích osob, 

- neuzavřít smlouvu s vítězem, ale oslovit uchazeče, jehož nabídka se umístila druhá 
v pořadí, v případě, že vítězný uchazeč v požadované lhůtě nepředloží originály nebo 
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace nebo neposkytne zadavateli 
součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení výzvy k uzavření 
smlouvy. Obdobně zadavatel postupuje u druhého uchazeče,  

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení, 

- nevracet uchazečům nabídky. 

7.3 Poskytování dodatečných informací 

Uchazeč je oprávněn požadovat písemně po Zadavateli prostřednictvím Kontaktní osoby 
Poradce dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být Poradci 
doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné 
informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. 

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel prostřednictvím 
Kontaktní osoby Poradce poskytne uchazeči dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  

Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, odešle Zadavatel prostřednictvím 
Kontaktní osoby Poradce nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení písemné žádosti 
o dodatečné informace. 

Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku dodavatele, odešle Zadavatel současně 
všem zájemcům, které vyzval k podání nabídky, případně i jiným zájemcům, kteří jsou mu známi 
(např. požádali o zadávací podmínky). Zároveň uveřejní dodatečné informace na profilu 
Zadavatele. 

8 ZADÁVACÍ LHŮTA 

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou Uchazeči svými nabídkami vázáni. Délku zadávací lhůty 
stanovil Zadavatel na  60  dní. 

9 FORMA A OBSAH NABÍDKY 

Pod pojmem nabídka se rozumí vlastní nabídka Uchazeče, jejíchž součástí je návrh smlouvy, 
doklady ke splnění kvalifikace Uchazeče a jiné doklady a údaje vyžadované touto výzvou. 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje Uchazeče.  

Nabídka a ostatní písemnosti, včetně veškerých ostatních údajů a podkladů budou zpracovány v 
českém jazyce v písemné formě.  
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Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel vylučuje variantní zpracování nabídky 

Nabídka bude podána v jednom originále. Součástí nabídky uchazeče musí být i CD s vlastní 
nabídkou, dále s navrhovanou Smlouvou o dílo v elektronické podobě v neuzavřeném pro úpravy 
formátu *.doc (Microsoft Word) a dále ostatní dokumenty, které jsou součástí nabídky, které 
mohou být ve formátu *.pdf. 

V případě rozporu mezi údaji v elektronické podobě a údaji obsaženými v písemné podobě 
nabídky uchazeče v tištěné formě se za rozhodující považuje tištěná forma. 

Nabídka bude podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí 
být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným 
v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán, popřípadě bude nabídka 
podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat 
v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, 
případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí 
nabídky uchazeče. 

Nabídka musí obsahovat: 

• Krycí list, který bude obsahovat název, identifikační údaje Uchazeče, hodnotící kritéria 
(nabídkovou cenu v Kč v členění bez DPH, výši DPH a nabídkovou cenu celkem a dodací 
lhůtu), podpis osoby oprávněné za Uchazeče jednat. 

• Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. 

• Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 

• Doklady v souladu s § 68 odst. 3 Zákona: 

o seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či 
obdobném poměru u zadavatele, 

o má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve 
lhůtě pro podání nabídek, 

o prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.   

10 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky budou odevzdány do 22.8.2016 do 10:00 hodin do sídla Poradce. 
Nabídky budou podány v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené 
nápisem NEOTEVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Vypracování dokumentace pro provádění 
stavby k projektu: Bělotín kanalizace a ČOV“. Obálky s nabídkou budou na zadní straně na 
uzavření opatřeny razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče. 
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11 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  

Otevírání obálek s nabídkami je veřejné. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 22.8.2016 
od 10:05 na adrese sídla Zadavatele. 

12 PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí této výzvy jsou: 

Příloha č. 1: Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů 

Příloha č. 2: Smlouva o dílo (závazný návrh) 

 

V Praze dne 10.8.2016 

 

……………………………………………………………..  

Ing. Tomasz Knopp 

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
Společnost / - /, se sídlem: / - /, / - /, PSČ / - /, IČ: / - /, DIČ: / - /, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném / - / oddíl / - /, vložka / - /, jejímž jménem jedná / - / (dále jen „Uchazeč“) tímto ve vztahu 
k plnění předmětu veřejné zakázky „Vypracování dokumentace pro provádění stavby k 
projektu: Bělotín kanalizace a ČOV“ (dále jen „Veřejná zakázka“), jejímž zadavatelem je Obec 
Bělotín, se sídlem Bělotín 151, 753 64 Bělotín, zastoupena Mgr. Eduardem Kavalou, starostou obce 
(dále jen „Zadavatel“)  
 

čestně prohlašuje, že 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, 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 dodavatel 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 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 dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení 
podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 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 veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 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 či 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 dodavatel vykonává 
tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost 
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
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k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu1, 

l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech 
uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. 

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České 
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 

NA DŮKAZ PRAVDIVOSTI VÝŠE UVEDENÉHO připojují níže uvedené osoby oprávněné jednat a 
podepisovat se jménem Uchazeče své podpisy. 
 
 
V / - / dne / - / 

 
 
 
 
 

.............................................. 

 
 
 
 
 

.............................................. 
 
 

 

                                                 
1  § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 ve spojení s § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi 

následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“): 

_____________________________________________________________ 

 

Obec Bělotín  
sídlo: Bělotín 151, 753 64 Bělotín 
IČ: 00301019 
zástupce: Mgr. Eduard Kavala, starosta obce 

 
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
  
/ - / 

sídlo: / - / 
IČ: / - / 
DIČ: / - / 
Zástupce: / - / 
zapsaná v obchodním rejstříku / - /, oddíl / - /, vložka / - / 
osoby oprávněné jednat: / - / 

ve věcech smluvních: / - / 
ve věcech technických: / - / 

bankovní spojení: / - / 
číslo účtu: / - / 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
dále také obecně „Smluvní strany“. 
 

II. 
Základní ustanovení  

2.1. Smluvní  strany se v souladu s ustanovení obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících 
bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku. 

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje  uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 
identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. 
Písemné oznámení o změně identifikačních údajů smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené 
zastupováním druhé Smluvní strany ve věcech technických. 
Písemné oznámení o změně zástupce Smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana 
doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 
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V  písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že má po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody ve výši min. 2 mil. Kč bez DPH, kterou kdykoliv na požádání 
předloží zástupci Objednatele k nahlédnutí. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje,že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že je pojištěn po 
celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy o dílo. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

2.6. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku Objednatele. 

2.7. Účelem uzavření této smlouvy je zpracování projektové  dokumentace  pro provádění stavby 
pro stavbu Objednatele „Bělotín kanalizace a ČOV“ (dále jen „Projekt“). vč. zajištění autorského 
dozoru. 

III. 
Předmět díla 

3.1. Touto smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele služby a zhotovit dílo, 
tj.:  

3.1.1. Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb (dále také jako „DPS“) k projektu „Bělotín kanalizace a ČOV“ (dále jen „Projekt“). 
Zakázka zároveň bude zpracována v souladu s § 44 Zákona a v souladu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Vyhláška č. 230/2012“), 

3.1.2. Výkon zajištění autorského dozoru projektanta dle Stavebního zákona. Autorský dozor bude 
občasný, podle potřeby. V rámci této činnosti se maximální počet hodin stanovuje na 50 
hodin. 

Zakázka bude předána vždy ve třech paré Zadavateli. DPS bude předána také spolu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě dle § 44 
odst. 4 Zákona.  Elektronickou podobou je myšleno předání výkresové dokumentace ve formátech 
.dwg a .pdf, a ostatních dokumentů prováděcí dokumentace ve formátech .doc a .pdf, respektive 
výkaz výměr ve formátu .xls.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude 
dodán jednou v naceněné verzi aktuálního roku a jednou prázdný. 

Podkladem pro zpracování Zakázky jsou: 

- Projektová dokumentace pro stavebné povolení „Bělotín kanalizace a ČOV“, zpracovaná 
firmou Medmes spol. s r.o. v tištěné podobě. 

IV. 
Termín a místo plnění díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo: 

4.1.2. dle čl. 3.1.1. do [����] měsíců od podpisu smlouvy; 
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4.1.2.  dle čl. 3.1.2. průběžně po dobu realizace Projektu (předpoklad 03/2017 – 02/2018). 

4.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným  termínem dokončení díla a 
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud to nebude v rozporu 
s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci. 
 
4.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě a vypořádání majetkoprávních vztahů. Po dobu prodlení Objednatele 
s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 

4.4. Výkon autorského dozoru stavby bude vykonáván na základě výzvy objednatele k plnění této 
části díla. Autorský dozor bude probíhat průběžně po dobu realizace stavby. 

4.5. Místem plnění je obec Bělotín. 

V. 
Cena díla 

5.1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se 
zákonem číslo 526/1990 Sb. v platném znění (Zákon o cenách) závazně sjednána dohodou obou 
smluvních stran a činí: 

 
Cena celkem bez DPH  ………………………………. .[����],-  
Sazba DPH   ………………………………. .[����]% 
DPH     ...............................................[����] ,-  
Cena celkem s DPH   ...…………………………… ..[����]-  
 
Z toho: 
 
5.1.1. Dokumentace pro provádění stavby: 
Cena celkem bez DPH  ………………………………. .[����],-  
Sazba DPH   ………………………………. .[����]% 
DPH     ...............................................[����] ,-  
Cena celkem s DPH   ...…………………………… ..[����]-  
 
5.1.2. Výkon autorského dozoru 
Cena bez DPH za 1 hod .............................................[����] ,-   
Cena celkem (za 100 hodin) bez DPH ……………………. .[����],-  
Sazba DPH   ………..……………………. .[����]% 
DPH     .............................................[����] ,-  
Cena celkem s DPH   ...…………………………… ..[����]- 
 

5.2. Cena je dohodnuta vč. DPH jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

5.3. Změna sjednané ceny je možná pouze tehdy, doje-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu 
realizace díla k zákonným změnám sazeb DPH. 

5.4. Ke změně ceny může dojít, bude-li Objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, 
které nebyly součástí Zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel nemohl 
vědět ani je nemohl předvídat. 
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VI. 
Platební podmínky a sankce 

6.1. Daňový doklad musí mít náležitosti dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,ve 
znění pozdějších předpisů. Kromě náležitosti stanovených právními předpisy musí daňový doklad 
obsahovat i tyto údaje: 

– označení plátce 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 
číslo uzavřené smlouvy) 
- vlastnoruční podpis vystavitele.  

6.2. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, Objednatel 
je oprávněn vrátit jej Zhotoviteli na doplnění v termínu jeho splatnosti. V takovém případě se přeruší 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu 
Objednateli. 

6.3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.4. Daňové doklady budou vystaveny dle následujícího postupu: 

- Daňový doklad za dokumentaci pro provádění stavby: při odevzdání konečné verze DPS ve 
výši ceny díla dle čl. 5.1.1 smlouvy. 

- Daňové doklady za Výkon autorského dozoru: měsíčně dle skutečně vykonaných a 
Objednatelem odsouhlasených hodin dle hodinové sazby uvedené v čl. 5.1.2 smlouvy. 

6.5. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od doručení 
Objednateli. 

6.6. Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu splnění díla bude zhotoviteli uložena 
sankce, a to 4 000,- Kč za každý den prodlení. 

6.7. Smluvní strany se dohodly, že při prodlení se zaplacením faktury bude objednateli uložena 
sankce, a to 4 000,- Kč za každý den prodlení. 

6.8. Za nesplnění termínu k odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.  

VII. 
Součinnost Objednatele 

7.1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 
podkladů, je Objednatel povinen tyto podklady specifikované Zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění, 
předat v dohodnutých termínech. O dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti se 
automaticky prodlužuje termín plnění. 

7.2. Objednatel určí svého odborně technického zástupce, který bude v průběhu prací předávat 
vstupní údaje a odsouhlasovat řešení navržené Zhotovitelem.  

VIII. 
Součinnost Zhotovitele 

8.1. Vyskytnou-li se během výběrového řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací dotazy 
zájemců o veřejnou zakázku k DPS, je Zhotovitel povinen tyto dotazy do dalšího pracovního dne 
zodpovědět případně poskytnout upravenou zprávu, výkres či výkaz výměr. O dotazech bude 
Zhotovitele informovat Objednatel či jim pověřená osoba e-mailem.  

IX. 
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Použití dokumentace 

9.1. Dokumentace dle článku III. smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství.  

9.2. Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci poskytnout třetím osobám pouze za účelem vypsání 
zadávacího řízení na Zhotovitele stavby a jednotlivým znečišťovatelům pro účel realizace 
kanalizačních přípojek k stávajícím nemovitostem. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se 
nevztahuje na podzhotovitele odsouhlasené Objednatelem. 

X. 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

10.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projev v 
záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou 
bylo prokazatelné jeho porušení povinností. 

10.3. Záruční doba Zhotovitele na předmět díla je 2 let a začíná plynout ode dne odevzdání 
projektové dokumentace Objednateli. 

10.4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které Objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 
Zhotovitele.  

10.5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady na projektové dokumentaci jemu předané dle bodu 
3.1 Smlouvy.. 

10.6. Zhotovitel ručí za to, že DPS bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a dodána v 
souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými v době zpracování. 
Zhotovitel rovněž ručí za to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 

10.7. Pro případ vady projektové dokumentace pro provádění stavby sjednávají smluvní  strany 
právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady 
v  dohodnutém termínu. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu po 
uplatnění oprávněné reklamace Objednatele, učiněné písemnou formou. 

10.8. Vady, které se vyskytnou v  průběhu záruční doby započne Zhotovitel odstraňovat do 3 
kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se 
strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá Zhotovitel.  

10.9. O odstranění reklamované vady bude pořízen zápis. 

XI. 
Vlastnické právo 

11.1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na Objednatele dnem předání a 
převzetí zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“  

XII. 
Závěrečná ustanovení  

12.1. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

12.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení této 
smlouvy , tj. v případě, že: 
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- Zhotovitel je v  prodlení s  plněním díla o déle než 10 kalendářních dnů s tím, že Zhotoviteli 
nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů. 

12.3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 
předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní 
strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly 
řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno 
z důvodů vzniklých na straně druhé. 

12.4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou Smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti.  

12.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

12.6. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 
smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

12.7. S odvoláním na ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), Zhotovitel se zavazuje evidovat projektovou 
dokumentaci, zpracovanou dle ujednání této smlouvy o dílo, všechny účetní doklady po dobu 10-ti let 
od odevzdání díla. Zhotovitel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí ČR, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším 
oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho 
realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. 

12.8. Zhotovitel se dále zavazuje, že na výzvu Objednatele se zúčastní finanční kontroly, vztahující 
se k předmětu díla a obchodním podmínkám dle ujednání této smlouvy o dílo. 

12.9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

12.10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

12.11. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu. 

12.12. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení 
obchodního zákoníku a předpisů s ním souvisejících ve znění pozdějších předpisů. 

12.13. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

12.14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 
podepisuje jako druhá v pořadí. 
  
 
V  / - / dne: . / - /   V . / - /  dne:  . / - / 
 
Za Objednatele:   Za Zhotovitele: 
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