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ROz§AHu

podle ust. § 5 odst- 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesní,.rh smlouvách a koncesním ffzení, ve znění pozdějších
předpisŮ a obecné pŮsobnosti zákona t37/ZO06 Sb., o veřejných zakázkách v píatném znění (dále,, zákon{)

§plašková kanalizace Jetřichoy - Provozovateř'
Identifikaění údaje veřejného zadavatele

obecfetňdrov

název zadavatele:
sídlo:

tč:

osoba oprávněná
druh

]eďióov 126, 549 83 Meziměstí

jednat

zadavatele:

00654116

3

JosefGorgan, starosta
Veřejný zadavatel

Zadavatel * v souladu s ust, § 151 ákona č, 13/2CI06 §b., o veřejných zatézlcach, v platném znění, při výkonu
práv a povínností oodle ustancxení ákona, sowisejícíďr s ťmto koncesním řízením, nechal zastoupit spolďcností
El9logický roaloj a ,rýstavra s.r.o., IC: Z75ť4.5t4. Tato osoba splňuje požadavek nepodjatosti podíe § 74 odst. 7
álona a neúčastníse tohoto koncesního řízení.Pcvěřená osoba je zmocněna ke vŠemúkonim souvisejícímse
zajiŠtěníi.rrtohoto koncesního řízení s výjimkami uvedenými v zákoně č. 13ry2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném zněnÍ. Idenťfiločníúdaje pověřené osoby jsou uvedeny v koncesni dokumentaci.

Jakýkoliv po§tup Či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných
zakázkáďl, byť by takoqr úkon či postup formálně pňpomínal (nejedná se o zadávací řízení dle ákona o
veřejných zakázkách).

2.

Informace o druhu a předmětu veřeiné zakáztty

Předmětem tohoto koncesního řzení je uzavření koncesní smlouvy, §. provozní smlouvy ve smyslu § s odst, 2
zákona Č.Č. 274íZaS1 Sb,, o vodovodech a kanalizacíi.th pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanaIizacích}, v platném znění (dále jen ,,ZoVAlť) s právem výběru stočnéhonátežející
Provozovateli vybranému v tomto koncesním řízení(dáte jen *Provozní smlouva"). Předmětem provozní smlouvy
bude pronájem vodohcspodářské inřastruktury provozovateli a závazek provozovatele řádně provozovat tento
vodohospdářslcý majetek ve smyslu příslušných ustancvení Z§VAK.

Za pronájem vodohospodářské infiastruKury bude Koncmionář hradit ádavateli nájemné. Provozovatel bude
oprávněn vybírat od uživateíůstočné.

projekt §plašková kanalizace Jeťichov" je spoluftnancován z Evropské unie
fondem živoŤríhoprostředí ČR v rámci Operačníhoprogíamu Žvotní piostředí.

-

fondu soudĚnosti

a

státním

Předpokládaný pňjem koncesionáře po dobu trvání koncesní srntouvy (10 let} číní:4.a27,0o0,- Kč bez DpH.

3.

Podmínky poskytnutí koncesní dokumentace

Koncesní dokumentace (dále také ,Kť}

přílohou t*o yýzvy.

je dodalateli

poslcytována v elektronické podobě na CD-R" které je

KaŽdému dalŠÍmuzájemci bude KD poskytnuta téžv elektronické podobě na CD-§ a to na základě žádosti s
uvdením jeho identifikaČníchÚdajŮ lv rozsahu § 17 písm. d} ákgnal, kontaktní osoby a její,lh kontaktů /tet.,
GsM, emaifl, zaslané na jakub-reznicek@erv.cz. zadavatel nepožaduje úhradu nákladů spoieňých s poskytnutím
koncesní dckurnentace. Kontaktní osobou
Ing. Jakub Řezní,šek, tel.: +42úi778o5 i49,' email
jaku b. rezn icek§erv. cz.
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4.

Lhůta a místo pro podání nabídek

LhŮta pro podání nabídek končídne 17.6.2015 ve 14:OO hodin, Riziko pozdního doručenípři odeslání

nabídt<y poštou nese plně dodavatel,

Nabídky se příjímajívýhradně na adrese zadavatele: Obec Jetřichov Jďřichov 126, 549 83 Meziměstí 3. a to do
konce lhŮty pro podání nabídek v pondělÍ, ve sďedu a ve čtvrtek vždy v době od 9:00 do 15:00 hodin, v poslední
den lhůty pro podání nabídek v době od 9:00 do 14:00 hodin.

5,

ÚOaie o hodnotících kritériíchF§ 3& odst. 4, písm. f} Zákona!

ákladním hodnoťcímkitériem pro v,ýběr koncesionáře je ekonomicka výhodnost nabídky.
D.ílčíkritéria a jejich váhy:
soutěžní cena
Doba pro obnovení služby odvádění odpadní vody

95 o/o
5 alo

Soutěžní ceng
Výs|edná §outěžní cena pro účelhodnocení ve Výběrovérn řízeníbude vypočtena jako diskontovaný požadov,aný
př§ern provozovatele (dodavatele} bez nájemného a promíFaných variabilních provozních nákladů v prvních pěť
(5) letech provozování dělený diskontovaným úspěšně inkasovaným objemem,
Doba oro obnovení služby odvádění odpadní vody

Hodnocena bude vfie ReferenČníhodnoty ,,Doba pro obnovení služby odvadění odpadní vody", Jedná se o
kitérigm celkový počď hodin přerušení odvádění cdpadních vod z důvodůhavárie u jedné domovní přípojky
(rodinný dŮrn do 2 bytových jednotek včetně) - přerušením funkce odvádění odpadních vod u gravitační, tlakové
a podtlakové kanalizace z důvodu havárie, která vznikla mimo pozemky odběratelů.

kontakní osoba zadavatele

Kontaktní osobou je lng. Jakub Řeznír.čelq tel,: +420 777 805 249, emailjakub.reznicek@erv.cz.

6. Jiné požadavky a práva zadayatele
Varianty nabíd}ry nejsou přípustné. Nabídka bude zpracována v českémjazyce. Dodavatel je oprávněn po
zadavateli poŽadoval písemně dodateČnéinformace ke koncesním podmínlam. Zadavatel je oprávněn v rámci
dodateČných informací upravit nebo doplnit koncesní podmínky. Podrobné požadavky a technicj<é podmínky

zadavatele vymezující předmět koncesního řizení v podrobnostech nezffiých pro zpracování nabídky obsahuje
koncesní dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové (koncesní) Yízeníaž do uzavření smlouvy bez
udání d&vodu. Inforrnaci o zrušenívýběrového řízenípostqrtne zadavatel písemně všem uchazďům, kteří podali
nabídku v řádném termínu pro podání nabidek, Zadavatel není povinen uchazečEm sdělit důvod zrušení
výběrového řízení.

Zadávaď lhŮb

je stancvena na 150 dní. Zadavatel je oprávněn zrušit koncesní řízení.Zadavatel

zájemci práva na náhradu nákladů spojených s účastív koncesním řízení.
V Jďřichově, dne 14. 5. 2015
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