
 

Obec Valeč 
 
vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., České Budějovice, 
koncesní řízení ve smyslu § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

„Provozování vodohospodá řské infrastruktury obce Vale č“ 

Nejedná o koncesní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Zadavatel 

Obec Valeč 
zastoupená starostou obce, panem Josefem Zahrádkou 
675 53 Valeč 109 
IČ: 00290637 
telefon: 568 863 575 
mobil (starosta): 606 146 705 
e-mail: ou_valec@volny.cz; verejny.valec@quick.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@stav-
poradna.cz 

Předmět plnění koncesní smlouvy  

Předmětem koncesního řízení je uzavření smlouvy o provozování kanalizace, vodovodu, 
čistírny odpadních vod a stavby pro úpravu vody ve vlastnictví obce Valeč, tj. smlouvy o 
provozování ve smyslu § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu (dále také ZVaK) s právem výběru stočného, náležející koncesionáři dle § 
8 odst. 13 a 14 ZVaK. 

Předpokládané plnění koncesní smlouvy:  

� Zahájení realizace předmětu koncese: činnost bude zahájena po uzavření koncesní 
smlouvy přebíráním vodohospodářského majetku, předpokládané zahájení provozování 
od 1. 10. 2018  

� Doba provozování vodohospodářského majetku: do  30. 6. 2023 

Místo plnění koncesní smlouvy 

vodohospodářský majetek (kanalizační stoky, čistírna odpadních vod, vodovodní řady a 
stavba pro úpravu vody) ve vlastnictví obce Valeč (k.ú. Valeč u Hrotovic) 

ZÚJ 591874 Valeč, NUTS: CZ0634591874 okres Třebíč 

Zadávací dokumentace  
Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat bezplatně na základě předchozí 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   
Obálky budou doručeny poštou nebo prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba) nebo osobně do sídla zadavatele, Obce Valeč, tj. na adresu Obecního úřadu 
Valeč, 675 53 Valeč 109 do ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. do 20. 7. 2018 do 15 00 
hodin  (při osobním předání v úředních hodinách obce – informace viz 
http://www.obecvalec.cz/ nebo dle telefonické dohody se starostou obce). Na nabídku 
podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.  
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem zadávacího řízení a nápisem 
„NEOTVÍRAT!" Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by 
nebyla podána. 
Otevírání obálek bude organizováno bez účasti účastníků zadávacího řízení. 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace   

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů v rozsahu: 
a) základní způsobilost,   
b) profesní způsobilost a  
c) technická kvalifikace. 

Základní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží prohlášení  osoby oprávněné jednat 
jménem či za dodavatele o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) až 
e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejst říku  nebo 
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (výpis 
nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení). 

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží seznam významných služeb  
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení doby 
jejich poskytnutí a identifikace objednatele v rozsahu: 
- provozování minimálně 1 kanalizace  pro veřejnou potřebu zajišťující odvádění odpadních 

vod nejméně pro 500 připojených obyvatel  
- provozování minimálně 1 čistírny odpadních vod  s projektovanou kapacitou nejméně 

400 EO 
- provozování minimálně 1 vodovodu  pro veřejnou potřebu zajišťující dodávku pitné vody 

neméně pro 500 zásobených obyvatel  
- provozování minimálně 1 zdroje pitné vody s úpravou . 
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací 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 zadávací dokumentaci. 

Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základ ě nejnižší sout ěžní ceny pro vodné a 
stočné v Kč/m3 bez DPH (v jednosložkové formě). Soutěžní cena pro vodné a stočné bude 
vypočtena jako součet ceny pro vodné – tarifní pásmo I, ceny pro vodné – tarifní pásmo II a 
pro stočné (v Kč/m3 bez DPH). 

Jazyk nabídky 
Zadavatel požaduje předložení nabídek pouze v českém jazyce. 

Další podmínky pro zpracování nabídky  
- Zadavatel žádá předložení nabídky v 1 vyhotovení v listinné podobě. 



 

- Další podmínky jsou zadavatelem vymezeny v zadávací dokumentaci. 

Práva zadavatele: 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit i bez udání důvodu, nejpozději však do 
uzavření Koncesní smlouvy. 

Koncesní řízení bylo zahájeno zveřejněním výzvy k podání nabídky v koncesním řízení dne 
29. 6. 2018. 
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