Obec Dráchov
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice,
koncesní řízení ve smyslu § 5 odst. 2 koncesního zákona č. 139/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů (tj. koncesní řízení, kdy zadavatel nemusí postupovat podle části druhé
koncesního zákona)

„Provozovatel kanalizace Dráchov“
Zadavatel

Obec Dráchov
zastoupená starostou obce, panem Petrem Tesařem
392 01 Dráchov 38
IČ: 00252221
mobil: 724 181 930
telefon: 381 524 087
e-mail: obec@drachov.cz
Zastoupení zadavatele – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

sídlo: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822
ISDN telefony a fax: 387 330 460, 387 330 469, 387 330 470
GSM brána: 602 244 226
kontaktní osoba: Ing. Martina Gabrielová – mobil: 602 146 807, e-mail: gabrielova@stavporadna.cz
Předmět plnění koncesní smlouvy
Předmětem koncesního řízení je uzavření smlouvy o provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu ve vlastnictví obce Dráchov, tj. smlouvy o provozování ve smyslu § 8 odst. 2 zákona
o vodovodech a kanalizacích (dále též ZoVaK) s právem výběru stočného náležející
koncesionáři ve smyslu § 8 odst. 13 a 14 ZoVaK, jejímž předmětem bude pronájem
kanalizace ve vlastnictví obce Dráchov koncesionáři a závazek koncesionáře zajistit řádné
provozování tohoto majetku ve smyslu příslušných ustanovení ZVaK.
Podle výpočtu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon,
činí předpokládaný celkový příjem koncesionáře za 10 let 2 475,7 tis. Kč (bez DPH).
Předpokládané plnění:
 Zahájení realizace předmětu koncesní smlouvy: předpoklad od 1. 7. 2016
 Ukončení realizace předmětu koncesní smlouvy: nejpozději do 31. 12. 2025.
Pokud na straně zadavatele nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení realizace
předmětu koncesní smlouvy (např. z důvodu prodloužení doby trvání koncesního řízení) a
tento termín se zpozdí o více než 120 dnů, je provozovatel, s nímž bude uzavřena koncesní
smlouva, oprávněn požadovat, aby termín ukončení realizace předmětu koncesní smlouvy
byl upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné Vodohospodářský majetek
provozovat.

Místo plnění veřejné zakázky
k.ú. Dráchov – NUTS: CZ0317552275, okres Tábor
Kvalifikační a koncesní dokumentace
Kvalifikační a koncesní dokumentaci je možné si vyžádat bezplatně na základě písemné
objednávky u zástupce zadavatele, STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o., Průběžná 48, České
Budějovice, (tel. 387 330 460, GSM 602 244 226, kontaktní osoba: Ing. Martina Gabrielová),
každý pracovní den v době od 700 do 1500 hodin.
Podání nabídek, lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání
nabídek v užším řízení, je stanovena zadavatelem na 32 dnů a končí dne 22. 2. 2016
v 900 hodin předáním obálek s nabídkami.
Obálky budou doručeny poštou nebo osobně do sídla zástupce zadavatele, firmy STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice do ukončení lhůty pro
podání nabídek, tj. do 22. 2. 2016 do 900 hodin. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro
podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace dodavatelů způsobem podle § 7 odst. 3 zákona
č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), resp.
ustanovení zákona o veřejných zakázkách o kvalifikaci, jejíž prokázání požaduje po
dodavateli veřejný zadavatel.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky dle § 50 zákona č. 137/2006 Sb., je dodavatel,
který
 splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 – předložením čestného prohlášení
 splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 – předložením kopií dokladů dle písm.
a) a b)
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
pokud je v ní zapsán, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů
a
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu plnění koncesní smlouvy – kopii živnostenského listu, výpisu
ze živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny, ze které budou požadované údaje
patrné
 splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 – předložením kopií dokladů
dle písm. a), b) a e)
k odst. 2 písm. a) seznam významných služeb v oblasti provozování kanalizací (na
základě provozních smluv uzavřených mezi dodavatelem jako provozovatelem
a vlastníkem infrastruktury nebo na svých kanalizacích) poskytnutých dodavatelem v
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí v rozsahu:
- kontinuální provozování minimálně dvou kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťující
odvádění odpadních vod v jedné lokalitě nejméně pro 200 připojených obyvatel
- provozování alespoň dvou čistíren odpadních vod s kapacitou odpovídající nejméně
150 EO (1 EO = 60g BSK5/os. a den)
přičemž pojmem „kontinuální provozování“ se rozumí nepřetržité provozování po dobu
minimálně 2 let.

Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému
zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně
možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
k odst. 2 písm. b) a e) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob
odpovědných za poskytování služeb při provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu v rozsahu:
- min. 1 osoba se znalostí českého jazyka odpovědná za poskytování příslušných služeb
s vysokoškolským vzděláním (tzn. ukončené studium magisterského nebo
inženýrského stupně) v akreditovaném studijním programu obsahově zaměřeném na
vodní hospodářství nebo chemicko-technologické procesy úpravy a čištění vod
s minimálně pětiletou praxí (doložit doklad o vzdělání a prohlášení o praxi nebo
profesní životopis, ze kterého bude požadovaná praxe vyplývat),
- min. 1 osoba se znalostí českého jazyka odpovědná za poskytování příslušných služeb
se středoškolským vzděláním v oboru obsahově zaměřeném na ekonomiku, vodní
hospodářství, stavebnictví nebo chemicko-technologické procesy úpravy a čištění vod
(doložit doklad o vzdělání).
Bližší informace jsou uvedeny v kvalifikační a koncesní dokumentaci.
Kritéria pro hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek v souladu
s vyhlášenými kritérii a dalšími podmínkami, které jsou uvedeny v koncesní dokumentaci.
Kritéria pro hodnocení nabídek a jejich váha:
1. soutěžní cena v Kč/m3
2. délka stokové sítě podrobené revizi v % za rok provozování

»
»

96 %
4%

Podrobnosti o způsobu hodnocení jsou uvedeny v kvalifikační a koncesní dokumentaci.
Jazyk nabídky
Zadavatel požaduje předložení nabídek pouze v českém jazyce.
Další podmínky pro zpracování nabídky
- Zadavatel žádá předložení nabídky ve 2 vyhotoveních (1x originál a 1x kopie).
- Další podmínky jsou zadavatelem vymezeny v kvalifikační a koncesní dokumentaci.
Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením Koncesní smlouvy koncesní řízení
z objektivních důvodů zrušit.
Koncesní řízení bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky v koncesním řízení dne
20. 1. 2016.
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