VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Identifikační údaje zadavatele:
název:
se sídlem:
IČ:

Obec Strančice
Revoluční 383, 251 63 Strančice
00240788

Název Koncesního řízení: „Provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce
Strančice“
Obec Strančice se sídlem Revoluční 383, 251 63 Strančice

vyzývá

zájemce k podání nabídky v koncesním řízení na koncesi malého rozsahu dle ustanovení §
178 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon o
ZVZ“) s názvem „Provozování kanalizací pro veřejnou potřebu obce Strančice“
Toto řízení není řízením realizovaným dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek.
Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v souladu s touto Výzvou k podání
nabídky a Koncesní dokumentací. Zájemce nese veškeré náklady související s jeho účastí
v tomto Koncesním řízení a s přípravou a podáním nabídky.
Předmět koncesní smlouvy
Předmětem koncesní smlouvy je bezpečné a plynulé provozování Vodohospodářského
majetku ve složce čištění odpadních vod ve vlastnictví Zadavatele v obci Strančice, v
souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, po dobu 5
let.
Předmět koncesní smlouvy je podrobně uveden v Koncesní dokumentaci.
Doba plnění:

doba plnění je uvedena v Koncesní dokumentaci a doba
provozu činí 5 let s předpokládaným zahájením
provozování od 1. 1. 2019.

Lhůta pro podání nabídek:

datum: x[B1]. x. 2018 čas: x:00 hod

Místo pro podání nabídek:
se sídlem:

Obec Strančice
Revoluční 383, 251 63 Strančice

Jazyk pro podání nabídek:

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla podána v českém
jazyce

Koncesní dokumentace
Textová část koncesní dokumentace je přístupná na profilu Zadavatele https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00240788
Předpokládaný příjem koncesionáře – 8 454 000,- Kč

Údaje o hodnotících kritériích
Hodnotící kritéria včetně způsobů a postupů hodnocení nabídek jsou uvedena v Koncesní
dokumentaci.
Otevírání obálek
Otevírání obálek proběhne dne xx x. 2018 v x:00 hod v sídle Zadavatele. Otevírání obálek
jsou oprávněni se účastnit kromě osob za Zadavatele všichni dodavatelé, kteří podali
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však dvě osoby za jednoho dodavatele.
Zadavatel může po přítomných dodavatelích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek
stvrdili podpisem v listině přítomných dodavatelů.
Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění bude zorganizována na základě žádosti uchazeče adresované
k rukám poradce zadavatele doručené nejpozději 3 týdny před termínem pro podání
nabídek.
Kontaktní údaje poradce zadavatele
Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Sídlo: Nábřežní 4, Praha 5, 150 56,
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Kokrment, Mgr. Adéla Brodecká,
e-mail (telefon): brodecka@vrv.cz (tel. 604 688 108), kokrment@vrv.cz (tel. 605 266 184)
Ve Strančicích dne
Za zadavatele - obec Strančice

……………………

Jiří Šindelář
starosta obce Strančice

