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Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka /VSOR/ 
Frant. Diepolta 1870 

269 01 Rakovník  
tel. 313 52 10 30 

IČ 47019549      DIČ  CZ 47019549 

PRAVIDLA – 3. znění 
Pravidla pro zadávání poptávkových řízení (dále jen „PŘ“) zadavatele Vodohospodářského sdružení obcí 
Rakovnicka: 
Tato pravidla upravují postup pro poptávková řízení vypsaná sdružením VSOR pro zakázky, které dle zákona č. 
134/2016 Sb. naplňují podstatu sektorové veřejné zakázky a jejich předpokládaná hodnota nedosahuje finančního 
limitu stanoveného prováděcím právním předpisem. Tyto zakázky nepodléhají režimu zadávání veřejných zakázek 
dle uvedeného zákona. 
V pravidlech budou dodrženy zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
Tato pravidla nemusejí být dodržena pro řešení dodávek, služeb a stavebních prací v situaci havarijních stavů, 
živelných pohrom a odvrácení obecného ohrožení.  
Tato pravidla dále nemusejí být použita u zakázek, které představenstvo VSOR přidělí na základě svého usnesení 
přímo dodavateli, avšak i v takovém případě musí být zadání transparentní a za cenu obvyklou v místě a čase 
plnění. 
Transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace budou dodrženy především: 
- podáním srovnatelné nabídkové ceny, která bude sestavena na základě soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „slepý rozpočet“) a projektové dokumentace, které jsou součástí zadávací 
dokumentace;  
- stejnými podmínkami zadávací dokumentace; 
- rovným přístupem k vyhodnocování nabídek, kritéria hodnocení nabídek budou vždy stanovena při zadání 
zakázky. 
Zadavatel společně s budoucím provozovatelem předmětu zakázky stanoví technicko-provozní parametry, které 
budou součástí „Technických podmínek“ a nemohou být považovány za diskriminační, protože zaručují kvalitní 
způsob provozování díla.  
 
OBSAH ZADÁNÍ zakázky  stanoví dokument Text výzvy. 
 
ZADÁNÍ zakázky 
Zadání zakázky bude rozesláno dodavatelům, kteří budou vybráni na základě usnesení představenstva VSOR.  
Zadání bude doručeno jednou z následujících možností: 
- prostřednictvím služeb České pošty;   
- elektronickým zasláním, přičemž zhotovitel stejnou cestou potvrdí přijetí výzvy, zadavatel založí potvrzení o 
přijetí zadání do složky poptávkového řízení; 
- dodavatel si zadání vyzvedne osobně v kanceláři VSOR dle termínu stanoveného zadavatelem.    
 
PODÁNÍ NABÍDK    stanoví dokument Text výzvy. 
 
OTEVŘENÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI                     
Otevření obálek bude probíhat v kanceláři VSOR tříčlennou komisí stanovenou představenstvem VSOR, komise 
vyhotoví zápis z otevírání obálek, který bude obsahovat: 

- Místo, datum a čas otevření obálek; 
- Počet podaných nabídek; 
- Název dodavatele/jméno a přímení, nabídkovou cenu bez DPH; 
- Splnění požadované kvalifikace a v případě jejího nesplnění důvod vyřazení nabídky z dalšího hodnocení; 
- Posouzení splnění podmínek „Zadávací dokumentace“ včetně „Technických podmínek“ a v případě jejich 

nesplnění důvod vyřazení nabídky z dalšího hodnocení; 
- Podpisy členů komise.  

 
MOŽNOSTI VYLOUČENÍ Z POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ 
Komise pro otevírání obálek může vyřadit z hodnocení nabídku, která nesplnila následující body: 

 nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce; 

  nabídka musí být potvrzena oprávněnou osobou; 
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 dodavatel může podat pouze jednu nabídku; 

 subdodavatel se nesmí účastnit samostatně řízení jako dodavatel s výjimkou prací, které vykonává jako 
provozovatel; 

 nedoložení kvalifikačních předpokladů; 

 nabídka musí být sestavena bez oprav, přepisů a jiných nesrovnalostí; 

 položkový rozpočet musí být vyplněn pro každou položku, položky neúčtované budou vyplněny alespoň 
hodnotou 1,- Kč; 

 návrh Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) bude doplněn pouze v místech vyznačených tečkováním a potvrzen 
oprávněnou osobou; 

 nabídka musí být úplná dle požadavku Textu výzvy především dle bodu 6 a 7. 
Komise má možnost si nechat doplnit chybějící údaje od dodavatele nebo vyjasnit nesrozumitelné ve lhůtě, kterou 
stanoví komise. 
 
ZPŮSOB HODNOCENÍ A VÝBĚR DODAVATELE   

Poptávkové řízení na dodávku technologických celků (s originálním / individuálním řešením) 
 Tato poptávková řízení budou vyhodnocována podle celkové výhodnosti nabídky, přičemž nejnižší 
nabídková cena nebude v tomto případě hlavním kritériem. Dalšími hodnotícími parametry budou technické 
řešení, funkční vlastnosti, podmínky servisu, provozní náklady apod. 
 Pracovník VSOR v tomto případě zpracuje jednotlivé parametry nabídek do přehledné tabulky, na jejímž 
základě představenstvo rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky.  
Poptávkové řízení na stavební práce  
 U těchto poptávkových řízení bude důležitost jednotlivých kriterií nastavena pomocí vah. Hlavním 
kriteriem bude vždy cena s váhou minimálně 70%. V případě opodstatnění může zadavatel stanovit vedlejší 
hodnotící kriteria s přiměřenou váhou (např. doba realizace, kvalitativní ukazatele materiálu apod.). Vedlejší 
kriteria však nebudou požívána, pokud bude možné nastavit jejich plnění do podmínek zadávacího řízení 
(např. doba realizace bude předem uvedena v poptávkovém řízení nebo bude přímo stanovena požadovaná 
doba záruky). 

Nejvhodnější nabídka bude vybrána představenstvem na základě podkladů předložených pracovníkem 
VSOR. Podklady budou zpracovány v přehledové tabulce s výpočtem bodového hodnocení nabídek podle 
stanovených vah jednotlivých kritérií. 

Splnění technických podmínek bude vždy konzultováno s provozovatelem budoucího díla.                
Společnost RAVOS z pozice provozovatele vykonává vyhrazené druhy prací spojené s vazbou budovaného 

díla na stávající zařízení. 
 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE  
Oznámení o výběru dodavatele zašle neprodleně zaměstnanec VSOR všem uchazečům. Zároveň vyzve vybraného 
dodavatele k podpisu SOD, popřípadě zašle objednávku.  
        Všechna poptávková řízení jsou vypisována Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka (zadavatel) a jsou 
podepisována předsedou představenstva. Námitky proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné. Proti vedenému 
poptávkovému řízení a proti výběru dodavatele není možné se odvolat. 
Další podrobnosti poptávkových řízení uvádí následující dokumenty: 

- Vzor výzva k podání nabídky 
- Vzor text výzvy 
- Vzor zápisu z otevírání obálek 
- Vzor vyhodnocení nabídek 
- Vzor oznámení o výběru dodavatele 
- Vzor oznámení o vyřazení z řízení. 

Uvedené vzory je možné upravit dle konkrétního charakteru zakázky. 
 
 

 Znění pravidel bylo schváleno usnesením představenstva VSOR dne 12.3. 2012. 

 V srpnu 2012 proběhla novela pravidel PŘ a dokumentů. Tato novela (2. Znění) byla schválena 
usnesením představenstva VSOR dne 10.9. 2012 a tímto dnem nabývá účinnost. 

 V únoru 2017 proběhla novela pravidel PŘ a dokumentů. Tato novela (3. Znění) byla schválena 
usnesením představenstva VSOR dne 20.2. 2017 a tímto dnem nabývá účinnost. 
 


