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EVRopsrcÁ UNlE l Provodu,
I

Fond soudržnosti l vzduch a přírodu

VÝZVaK PODÁNÍ NABÍDKY KONCESNÍM ŘÍZrrUÍ MALÉHO ROZSAHU
podle ust. § 5 odst. 2 zákana č, t39/ZOa6 5b., o koncesních smlouvách a koncesn ím řízení, ve znění pozdějších
předpisů a obecné působnosti zákona L37 /2aO6 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění {dále ,, zákon"|
jakýkoliv po§tup či úkon zadavatele učiněný vtomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných
zakázkách, bť by takouý úkon či postup formálně připomínal (nejedná se o zadávací řízení dle Zákona o
veřejných zakázkách}.

,,Prov§zovatel kanalizace a vodovod u Ú myslovice"

1. ldentifikační ridaje veřejného zadavatele

2. lnformace o druhu a předmětu veřeiné zakázky

Předmětem tohoto koncesního řízení je uzavření koncesní smlouvy, tj, provozní smlouvy ve smyslu § 8 odst. 2

zákona č. č.274/2a01 5b., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně něktených zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen 

",ZoVAK"} s právem výběru stočného a vodného
náležející provozovateli vybranému vtomto koncesním řízení (dále jen,,Provozní smlouva"). Předmětem
provozní smlouvy bude pronájem vodohospodářské infrastruktury provozovateli a závazek provozovatele řádně
provozovat tento vodohospodářský majetek ve smyslu příslušných ustanoveníZoVAK.

Za pronájem vodohospodářské infrastruktury bude Koncesionář hradit Zadavateli nájemné. Provozovatel bude
oprávněn vybírat od uživatelů stočné a vodné.

Projekty ,,Projekt vodovodu Úmyslovíce" a ,,Projekt kanalizace Úmyslovice" jsou spolufinancovány z Evropské
unie - fondu Soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí.

Předpokládaný příjem koncesionáře po dobu trvání koncesní sm|ouvy {10 let) činí: 10.007.410,- Kč bez DPH.

3. Podmínky poskytnutí koncesní dokumentace
Koncesní dokumentace {dále také ,,KD"} je dodavateli poskytována v elektronické podobě na CD-R, které je
přílohou této vrizvy.

Každému dalšímu zájemci bude KD poskytnuta též v elektronické podobě na CD-R, a to na základě žádosti s
uvedením jeho identifikačních údajů fv rozsahu § 17 písm. d} Zákona/, kontaktní osoby a jejích kontaktů /tel.,
GSM, email| zaslané na kuba.reznicek@gmail.com. Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů spojených
s poskytnutím koncesní dokumentace. Kontaktní osobou je lng. Jakub Řezníček, tel.: +420 777 8O5 249, email
kuba,reznicek@gmail.com.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.08.2015 v 16;00 hodin. Riziko pozdního doručení při odeslání nabídky
poštou nese plně dodavatel.

název zadavatele: Obec Úmys}ovice

sídlo: Úmyslovice 58, 29001 Poděbradv
lČ: 00239861
osoba oprávněná iednat: Hana Preislerová, starostka obce
druh zadavatele: veřeinÝ zadavatel
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Nabídky se přijímají vrýhradně v sídle zadavatele na adrese: Obec tlmyslovice, Úmys|ovice 58, 29001 Poděbrady,
a to do konce lhůty pro podání nabídek v pondělí a ve středu v době od 8:fl) do 17:00 hodin,

5. tlda;e o hodnotících kritériích /§ SS, oOst. 4, písm. t|Zákona!
Základním hodnotícím kritériem pro rlýběr koncesionáře je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí kritéria a ieiich váhv:
soutěžní cena
Doba pro obnovení služby odvádění odpadní vody

95%
5%

soutěžní cena
Výsledná Soutěžní cena pro účel hodnocení ve Výběrovém řízení bude vypočtena jako diskontovaný
poŽadovaný příjem provozovatele (dodavatele) bez nájemného a promítaných variabilních provozních nákladů
v prvních pěti (5} letech provozování dělený diskontovaným úspěšně inkasovaným objemem.

Doba pro obnovení službv odvádění odpadní vodv
Hodnocena bude rr,ýše Referenční hodnoty ,,Doba pro obnovení služby odvádění odpadní vody". Jedná se o
kritérium celkorr,ý počet hodin přerušení odvádění odpadních vod z důvodů havárie u jedné domovní přípojky
{rodinný dům do 2 bytorných jednotek včetně} - přerušením funkce odvádění odpadních vod u gravitačn|
tlakové a podtlakové kanalizace z důvodu havárie, která vznikla mimo pozemky odběratelů. Toto se týká pouze
domovních přípojek (rodinný dům do 2 bytových jednotek včetně), u ostatních typů nemovitostí zadavatel
stanovil dobu pro obnovení služby na 52 hodin,

6. kontaktníosobazadavatele
Kontaktní osobou je lng. Jakub Řezníček, tel.: +420 777 805 249, email kuba,reznicek@gmail.com.

7. Jiné požadavkya práva zadavatele
Varianty nabídky nejsou přípustné. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dodavatel je oprávněn po
zadavateli poŽadovat písemně dodatečné informace ke koncesním podmínkám. Zadavatel je oprávněn v rámci
dodatečných informací upravit nebo doplnit koncesní podmínky. Podrobné požadavky a technické podmínky
zadavatele vymezující předmět koncesního řízení v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky
obsahuje koncesní dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit v,íběrové řízení až do uzavření smlouvy
bez udání důvodu, lnformaci o zrušení v,ýběrového řízení poskytne zadavatel písemně všem uchazečům, kteří
podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatet není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení
uýběrového řízení.

Zadávací lhŮta je stanovena na 180 dní. Zadavatel je oprávněn zrušit koncesní řízení. Zadavatel nepřiznává
zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastív koncesním řízení.

V obci Úmyslovice dne 29.06.2015

*_'ft*í'm
Příloha; koncesní dokumentace na CD a její přílohy
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