VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
na plnění koncese malého rozsahu na provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu
Zadavatel:
Název:

Statutární město Karviná

IČ:

00297534

Adresa sídla:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Právní forma:

Obec

Adresa profilu zadavatele (URL):

https://ezak.karvina.cz/

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele:

Ing. Jan Wolf, primátor

Osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
administrátora

Miroslav Švancar, IČO 62340701, sídlo: Petra Křičky 2700/1, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava

Telefon:

773 909 080

Email:

svancar@administracezakazek.cz

VYZÝVÁ PROVOZOVATELE KANALIZACE,
aby nejpozději do 13:00 hod, dne 02.03. 2020,
prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele
https://ezak.karvina.cz/
doručili zadavateli v elektronické podobě
nabídku na plnění této koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu:
Název koncese:

Koncesní smlouva o pachtu a provozování vodního díla – Karviná
rozšíření kanalizace

Druh koncese:

Na služby

Předmět koncese:

Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu

Režim koncese:

Koncese malého rozsahu na služby, s využitím výjimky zakotvené v ust.
§ 178 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen
ZoZVZ).

Tato koncese malého rozsahu na provozování kanalizace není zadávaná v koncesním, ani v jiném
druhu zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel využil
právo podle ust. § 178 ZoZVZ a tuto koncesi malého rozsahu na služby
nezadává v koncesním, ani jiném zadávacím řízení podle ZoZVZ.

Výběrové řízení na zadání této koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu je zahájeno dnem 13. 02. 2020, kdy je tato Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace
uveřejněna na profilu zadavatele https://ezak.karvina.cz/. Zadavatel tuto Výzvu, po jejím uveřejnění
na profilu zadavatele, také zašle v elektronické podobě až 5 (pěti) provozovatelům kanalizací.
I. STRATEGICKÝ ZÁMĚR
Strategickým záměrem zadavatele je zajistit plynulé a bezpečné provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu specifikované v odd. III.2 a III. 3 Výzvy (dále jen propachtovaná kanalizace) ve vlastnictví
zadavatele, odvádění odpadních vod od odběratelů prostřednictvím propachtované kanalizace a
předávání odpadních vod k čištění do ČOV ve vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava, a.s. (dále jen SmVaK Ostrava a.s.), za cenu obvyklou v regionu, prostřednictvím
odborně, profesně, technicky a ekonomicky způsobilého provozovatele kanalizace, na něhož
zadavatel, jakožto vlastník vodního díla, v souladu s ust. § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích, v platném a účinném znění (dále jen ZoVaK) přenese odpovědnost za
řádné, plynulé a bezpečné provozování kanalizace ve smyslu ust. §2 odst. 3 ZoVaK.
II. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA KONCESE, PŘEDPOKLÁDANÝ PŘÍJEM KONCESIONÁŘE
Předpokládaná hodnota koncese činí 15.344.328,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota koncese byla stanovena v souladu s ust. § 175 odst. 3 ZoZVZ a vychází
z předpokládaného diskontovaného příjmu (obratu) provozovatele dosaženého z provozování
propachtované kanalizace, za 10 let trvání koncese, resp. za 10 let trvání pachtu kanalizace pro účely
jejího provozování, počínaje ode dne 27. 04. 2020.
Předpokládaný diskontovaný příjem (obrat) koncesionáře bez DPH, za 10 let provozování kanalizace,
počínaje ode dne 27. 04. 2020 - činí 15.344.328,- Kč bez DPH. Tento předpokládaný diskontovaný
příjem koncesionáře vychází z předpokládaného celkového množství odpadní vody odvedené
propachtovanou kanalizací v roce 2020 - v objemu 37.000 m3, při nejvýše přípustné jednotkové ceně
pro stočné na rok 2020, která činí 36,51 Kč/m3 bez DPH.
Po účely výpočtu diskontovaného příjmu (obratu) provozovatele byla použita, jako diskontní míra,
průměrná roční míra inflace za rok 2019, zjištěná Českým statistickým úřadem, ve výši 2,8% .
Předpokládaný (odhadovaný) objem odpadních vod odvedených propachtovanou kanalizací za dobu
trvání koncese (tj. od 27. 04. 2020 - do 27. 04. 2030) činí 370.000 m3 a vychází
z předpokládaného objemu 37.000 m3 odpadních vod, odvedených propachtovanou kanalizací
v roce 2020.
III.1 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU KONCESE DLE CPV
CPV 90400000-1 – Kanalizace
CPV 90410000-4 – Sbírání odpadních vod.
III.2 PŘEDMĚT KONCESE A SPECIFIKACE KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
Předmětem této koncese malého rozsahu na služby - je provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
ve smyslu ust. §2 odst. 3 ZoVaK, specifikované v odd. III. 2 a III.3 Výzvy ve spojení s Přílohou č. 2 až č.
4 Výzvy, ve vlastnictví statutárního města Karviná, na základě „Koncesní smlouvy o pachtu a
provozování vodního díla – Karviná rozšíření kanalizace“ (viz Příloha č. 5), kterou zadavatel, jakožto
propachtovatel, přenechá provozovateli, jakožto pachtýři, shora specifikovanou kanalizaci pod názvem
„Karviná – rozšíření kanalizace“ k dočasnému užívání, provozování a požívání:
za pachtovné ve výši:

165.000,-Kč bez DPH ročně, pravidelně zvyšované z důvodu
obecné inflace v souladu s inflační doložkou obsaženou v čl.
A/III. Smlouvy, v závislosti na procentním přírůstku

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zjišťovaném
Českým statistickým úřadem,
na dobu:

10 let ode dne nabytí účinnosti koncesní smlouvy jako celku.
Předpokládaným dnem nabytí účinnosti smlouvy o pachtu a
provozování kanalizace je den 27. 04. 2020.

Účel užívání a požívání kanalizace:

Provozování kanalizace ve smyslu ust. § 2 odst. 3 ZoVaK.

Platba na úhradu pachtovného pro rok 2020:
Jestliže koncesní smlouva o pachtu a provozování kanalizace nabude účinnosti dnem 27. 04. 2020, pak
provozovatel v roce 2020 zaplatí na úhradu ročního pachtovného ve výši 165.000,-Kč bez DPH
poměrnou (alikvotní) část ve výši celkem: 112.146,-Kč bez DPH. Poměná část z celkového ročního
pachtovného je určena podle tohoto kalkulačního vzorce:
P = Pr x R
112.146,-Kč bez DPH = 165.000,-Kč bez DPH/ročně x 0,6796714579
P

znamená poměrnou část z celkového ročního pachtovného

Pr

znamená roční pachtovné ve výši 165.000,-Kč bez DPH

R

znamená koeficient pro určení poměrného platby na úhradu celkového ročního pachtovného
za rok 2020. Koeficient R je učen podle tohoto kalkulačního vzorce:
R = 365,25-r/365,25
0,6796714579 = 365,25 -117/365,25

365,25 vyjadřuje celkový roční časový fond
r

vyjadřuje počet kalendářních dní od 01. 01. 2020 - do 27. 04. 2020 (tj. do dne předpokládaného
nabytí účinnosti koncesní smlouvy), což činí 117 dnů.

Zadavatel přenechává provozovateli „právo na brání užitků“ vyplývajících z užívání a provozování
propachtované kanalizace, jako protiplnění, za řádné poskytování služby spočívající - v provozování
propachtované kanalizace, v souladu s odd. B/ Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla
– Karviná rozšíření kanalizace, na dobu trvání pachtu k vodnímu dílu.
Bráním užitků vyplývajících z užívání a provozování propachtované kanalizace se rozumí - právo
provozovatele na stočné (určené v jednosložkové formě) vůči odběratelům připojeným
k propachtované kanalizaci.
V souladu s koncesní smlouvou se „požíváním“ rozumí - právo provozovatele na brání užitků
vyplývajících z užívání a provozování propachtované kanalizace, spočívající v právu na stočné vůči
odběratelům připojeným k propachtované kanalizaci.
V rámci provozování propachtované kanalizace je provozovatel povinen provádět plynulé odvádění
odpadních a srážkových vod prostřednictvím propachtované kanalizace; obsluhu, údržbu, opravy,
kontrolu, revize propachtované kanalizace; odstraňování provozních a stavebních problémů, havárií a
poruch, které se projeví na propachtované kanalizaci a další provozní úkony v souladu a v rozsahu
sjednaném v čl. B.II až B.XXI. koncesní smlouvy, kterými bude provozovatel zajišťovat
provozuschopnost a funkčnost propachtované kanalizace, plynulé a bezpečné odvádění odpadních a
srážkových vod:
-

v rozsahu a způsobem sjednaným v odd. B/ Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla
– Karviná rozšíření kanalizace,

-

v souladu s provozním řádem vodního díla a kanalizačním řádem vodního díla,

-

v souladu s právními předpisy a podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutími
správním orgánů,

při dodržování výkonových a bezpečnostních parametrů propachtované kanalizace, technologických
postupů při odvádění odpadních vod, a to za protiplnění, spočívající v právu na úhradu stočného vůči
odběratelům za odvádění odpadních a srážkových vod prostřednictvím propachtované kanalizace,
jehož výše a způsob dodatečné úpravy jsou obsaženy v čl. A/V. vzorového návrhu Koncesní smlouvy,
které bude vznikat v období od převzetí propachtované kanalizace k užívání a provozování - do dne
zániku pachtu.
Provozováním propachtované kanalizace je ve smyslu § 2 odst. 3 ZVaK souhrn činností, kterými se
zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických
postupů při odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních řádů, kanalizačních
řádů, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností
kanalizace, příprava podkladů pro výpočet ceny pro stočné a další související činnosti. Provozovatel při
provozování propachtované kanalizace bude zajišťovat všechny povinnosti, které pro něj vyplývají
zejména ze ZoVaK, z Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná rozšíření
kanalizace, jakož i povinnosti, které je vlastník kanalizace podle ZoVaK oprávněn přenést na
provozovatele.
Podrobná specifikace předmětu plnění koncese na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu a
obsah práva a povinností koncesionáře, jakožto pachtýře a provozovatele vodního díla, ve spojitosti s
užíváním, provozováním a požíváním propachtované kanalizace, je závazně obsažena ve vzorovém
návrhu Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná rozšíření kanalizace, který tvoří
Přílohu č. 5 Výzvy.
III.3 DOPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PACHTU A PROVOZOVÁNÍ
Předmětem pachtu a provozování je:

kanalizace pro veřejnou potřebu

Název kanalizace – název stavby:

„Karviná – rozšíření kanalizace“

Číslo majetkové evidence:

8111-664197-00297534-3/1
8111-663824-00297534-3/2

Rok pořízení:

2010

Celková délka kanalizace činí:

14.770 m

Specifikace kanalizace:

Kanalizace je specifikována v Příloze č. 2 až 4

Stavební a provozní součásti kanalizace:

Propachtovaná kanalizace je tvořena souborem níže
uvedených staveb a provozních zařízení, které tvoří
jednotný, provozně a funkčně integrovaný celek:
a) kanalizační stoky pro odvádění odpadních vod a
srážkových vod
b) odlehčovací stoky do recipientu
c) kanalizační přípojky
d) revizní a vstupní šachty
e) dešťová zdrž
f) výtlak z dešťové zdrže
g) strojně technologické části dešťové zdrže
h) elektrotechnologické části dešťové zdrže
i) přípojka vody pro dešťovou zdrž
j) odlehčovací komory
k) strojní česle
l) čerpací stanice

m) čerpadla
n) kanalizační objekty a zařízení včetně provozních
souborů
o) další stavby, jejich součásti a příslušenství
Počet kanalizačních přípojek:

300

Polohové umístění kanalizace dle k.ú.:

k. ú. Staré Město u Karviné
k. ú. Karviná - město
k. ú. Darkov, k. ú. Ráj

Nemovitosti připojené ke kanalizaci:

Příloha č. 8

Kanalizace provozně souvisí:

Propachtovaná
kanalizace
provozně
souvisí
s kanalizací a ČOV ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s.

(dále jen propachtovaná kanalizace)
Propachtovaná kanalizace je specifikována z hlediska svého stavebně technického a
technologického provedení a polohového učení - níže uvedenými přílohami, které tvoří nedílnou
obsahovou součást této Výzvy:
-

Příloha č. 2 - obsahující seznam dílčích 8 (osmi) staveb tvořících ve své funkční jednotě předmět
pachtu, členěných na jednotlivé stavební objekty identifikované názvem a číselným označením,

-

Příloha č. 3 – obsahující ve formě snímku z katastrální mapy v měřítku 1:50 000 polohové určení
jednotlivých dílčích staveb identifikovaných v Příloze č. 2,

-

Příloha č. 4 – obsahující projektovou dokumentaci skutečného stavebně technického provedení
jednotlivých dílčích staveb identifikovaných v Příloze č. 2.

Propachtovaná kanalizace je zaústěn do kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví SmVaK Ostrava
a.s., se kterou tvoří provozně související celek. Společnost SmVaK Ostrava a.s. je vlastníkem kanalizační
soustavy a čistírny odpadních vod na území Statutárního města Karviná. V 11 (jedenácti) předávacích
místech (viz Příloha č. 7) přecházejí odpadní a srážkové vody z kanalizace náležející společnosti SmVaK
Ostrava a.s. - do propachtované kanalizace zadavatele k dalšímu odvádění do čistírny odpadních vod
ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. V 6 (šesti) předávacích místech (viz Příloha č. 7) přecházejí odpadní a
srážkové vody z propachtované kanalizace zadavatele - do kanalizace pro veřejnou potřebu ve
vlastnictví SmVaK Ostrava a.s., kterou jsou odpadní vody odváděny k dalšímu čistění do čistírny
odpadních vod ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s.
Propachtovanou kanalizací zadavatele jsou odváděny: a) odpadní a srážkové vody, které v předávacích
místech přešly k dalšímu odvádění do propachtované kanalizace zadavatele - z kanalizace ve vlastnictví
SmVaK Ostrava a.s., b) odpadní vody vyprodukované osobami využívajícími propachtovanou kanalizaci
zadavatele, které do propachtované kanalizace vtekly z kanalizačních přípojek odběratelů připojených
k propachtované kanalizaci zadavatele a c) srážkové vody, které do propachtované kanalizace
zadavatele vtekly z nemovitostí.
IV. PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM ODPADNÍCH VOD ODVÁDĚNÝCH KANALIZACÍ
Objem odpadních vod odvedených kanalizací v roce 2017:

33.444 m3

Objem odpadních vod odvedených kanalizací v roce 2018:

33.929 m3

Objem odpadních vod odvedených kanalizací v roce 2019:

36.933 m3

Celkový objem odpadních vod odvedených kanalizací v roce 2020 (předpoklad):

37.000 m3

Objem odpadních vod odvedených kanalizací od předpokládaného dne zahájení provozování
kanalizace (27. 04. 2020) - do 31. 12. 2020 (předpoklad):
25.148 m3*

Objem odpadních vod předaných z propachtované kanalizace do provozně související kanalizační
soustavy provozované SmVaK Ostrava a.s. k dalšímu odvádění a čištění na ČOV Karviná v roce 2020
(předpoklad):
37.000 m3
Zadavatel předpokládá, že provozování propachtované kanalizace na základě Koncesní smlouvy o
pachtu a provozování vodního díla, uzavřené s vybraným provozovatelem, v tomto výběrovém řízení
na zadání koncese malého rozsahu - bude zahájeno ode dne 27. 04. 2020.
*Jestliže provozování propachtované kanalizace bude zahájeno dnem 27. 04. 2020, pak
předpokládaný, fakturovaný objem (Q) odpadních vod odvedených propachtovanou kanalizací ode
dne zahájení provozování propachtované kanalizace - do dne 31. 12. 2020, bude činit 25.148 m3
(předpoklad), což představuje poměrnou část z celkového předpokládaného objemu 37.000 m3
odpadních vod odvedených propachtovanou kanalizací za rok 2020.
Předpokládaný poměrný objem (Q) odpadních vod odvedených propachtovanou kanalizací ode dne
27.04.2020 – do dne 31. 12. 2020, z celkového předpokládaného objemu odpadních vod odvedených
za rok 2020, je určen součinem předpokládaného celkového objemu odpadních vod odvedených
propachtovanou kanalizací v roce 2020 ve výši 37.000 m3 (Qr) a koeficientu (R) ve výši 0,6796714579.
Tomuto slovnímu vyjádření odpovídá níže uvedený kalkulační vzorec:
Q = Qr x R
25.148 m3 = 37.000 m3 x 0,6796714579
Q

znamená předpokládaný - poměrný objem odpadních vod odvedených za období od 27. 04.
2020 do 31. 12. 2020

Qr

znamená předpokládaný - celkový objem odpadních vod odvedených za období od 01. 01. 2020
do 31. 12.2020

R

znamená koeficient pro určení poměrného objemu odpadních vod odvedených
propachtovanou kanalizací. Koeficient R je učen podle tohoto kalkulačního vzorce:
R = 365,25-r/365,25
0,6796714579 = 365,25 -117/365,25

365,25 vyjadřuje celkový roční časový fond
r

vyjadřuje počet kalendářních dní od 01. 01. 2020 - do 27. 04. 2020 (tj. do dne předpokládaného
zahájení provozování propachtované kanalizace), což činí 117 dnů

V. DOBA PLNĚNÍ ZÁVAZKU Z KONCESNÍ SMLOUVY – DOBA TRVÁNÍ KONCESE

10 let

Zadavatel stanovil dobu provozování propachtované kanalizace dle koncesní smlouvy od 27. 04. 2020
- do 27. 04. 2030.
Doba trvání koncese na provozování propachtované kanalizace činí 10 let.
Odůvodnění doby trvání koncese je obsaženo v odd. XVII. Výzvy.
VI.1 HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria:
„ekonomická výhodnost nabídky“.
Hodnotícím kritériem pro výběr provozovatele je pouze výše:
-

jednotkové ceny pro stočné,

-

určené v jednosložkové formě pro konečného odběratele,

-

vyjádřená v Kč/m3 bez DPH,

-

závazně kalkulovaná pro rok 2020, v souladu s metodikou jejího určení obsaženou v čl. VII.
Výzvy, za použití Elektronického kalkulačního formuláře - koncesní modul (viz. Přílohy č. 9).

(dále jen jednotková cena pro stočné na rok 2020, nebo jen soutěžní nabídková cena pro stočné)
Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude použito jediné hodnotící kritérium:
„nejnižší jednotková cena pro stočné v Kč/m3 bez DPH, na rok 2020“.
Váha hodnotícího kritéria „nejnižší jednotková cena pro stočné v Kč/m3 bez DPH, na rok 2020“ – činí
100 %. Nabídky budou seřazeny v pořadí podle absolutní hodnoty jednotkové ceny pro stočné
v Kč/m3 bez DPH, na rok 2020, od nejnižší - po nejvyšší.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší jednotkovou cenou pro stočné vyjádřenou
v Kč/m3 bez DPH, na rok 2020, určenou podle odd. VII. Výzvy, za použití Elektronického kalkulačního
formuláře – koncesní modul (viz. Přílohy č. 9).
VI.2 MAXIMÁLNĚ PŘÍPUSTNÁ SOUTĚŽNÍ NABÍDKOVÁ CENA PRO STOČNÉ NA ROK 2020:
Nabízená (soutěžní) jednotková cena pro stočné v Kč/m3 bez DPH, na rok 2020, za odvádění odpadních
vod prostřednictvím propachtované kanalizace zadavatele, určená v souladu s odd. VII. Výzvy, za
použití Elektronického kalkulačního formuláře – koncesní modul (viz Příloha č. 9 ) - nesmí překročit
částku ve výši 36,51 Kč/m3 bez DPH.
VII. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY PRO STOČNÉ – SOUTĚŽNÍ CENA
1. Provozovatel určí soutěžní nabídkovou cenu pro stočné ve své Nabídce, doručené zadavateli ve
lhůtě pro podání nabídky stanovené v odd. XIV. Výzvy.
2. Soutěžní nabídkovou cenou pro stočné se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí:
- jednotková cena pro stočné, včetně přiměřeného zisku, vyjádřená v Kč/m3 bez DPH, pro
konečného odběratele,
určená v jednosložkové formě,
- za odvádění odpadních a srážkových vod prostřednictvím propachtované kanalizace Karvinározšíření kanalizace (viz odd. III.2 a III.3 Výzvy),
- závazně kalkulovaná pro rok 2020,
- vypočtená v souladu s tímto čl. VII. Výzvy, za použití Elektronického kalkulačního formuláře
pro výpočet nabídkové ceny pro stočné na rok 2020 – koncesní modul (viz Příloha č. 9),
- do jejíhož výpočtu provozovatel zahrne: i) pachtovné v zadavatelem stanovené vstupní výši
165.000,-Kč bez DPH/rok (viz. Příloha č. 9, Vstupy uchazeče, řádek 4.3 – uzamčená buňka) a ii)
cenu odpadní vody předané k dalšímu odvádění a čištění, v zadavatelem stanovené vstupní
výši 17,49 Kč/m3 bez DPH (viz Příloha č. 9, Vstupy zadavatele), což představuje roční náklady
za předání odpadní vody k dalšímu odvádění a čištění, v zadavatelem stanovené vstupní výši
647.130,-Kč bez DPH (viz. Příloha č. 9, Vstupy uchazeče, řádek 1.2 – uzamčená buňka), při
předpokládaném objemu 37.000 m3 odpadních vod předaných k dalšímu odvádění a čištění.
3. Nabídka provozovatele z hlediska způsobu určení a výše soutěžní nabídkové ceny pro stočné na
rok 2020 - musí splňovat tyto požadavky zadavatele.
Způsob určení:

Soutěžní nabídková cena pro stočné na rok 2020 - musí být určena způsobem
obsaženým v tomto odd. VII. Výzvy, za použití Elektronického kalkulačního
formuláře pro výpočet nabídkové ceny pro stočné – koncesní modul (viz
Příloha č. 9).

Výše ceny:

Maximálně přípustná výše soutěžní nabídkové ceny pro stočné na rok 2020,
zahrnující: i) pachtovné na rok 2020, ve vstupní výši určené zadavatelem (viz
Příloha č. 9, Vstupy uchazeče, řádek 4.3 – uzamčená buňka) a ii) náklady za
předání odpadní vody k dalšímu odvádění a čištění, ve vstupní výši určené

zadavatelem (viz Příloha č. 9, Vstupy uchazeče, řádek 1.2 - uzamčená buňka) nesmí překročit částku 36,51 Kč/m3 bez DPH.
Elektronický kalkulační formulář – koncesní modul (Viz Příloha č. 9) v sobě obsahuje - přepočítací
koeficient R pro přepočet jednotlivých položek zahrnutých do výpočtu jednotkové ceny pro stočné na
rok 2020, v závislosti na počtu dnů provozování propachtované kanalizace v roce 2020, počínaje ode
dne 27. 04. 2020 (předpokládaný den zahájení provozování kanalizace). Přepočítací koeficient R je
určen na základě tohoto kalkulačního vzorce:
R = 365,25 – r/365,25
0,6796714579 = 365,25 – 117/365,25
r

vyjadřuje počet kalendářních dnů od 01. 01. 2020 do 27. 04. 2020, což činí 117 dnů

365,25 vyjadřuje celkový roční časový fond
Použitím přepočítacího koeficientu R je pro rok 2020 poměrně snížena platba na úhradu ročního
pachtovného z částky 165.000,-Kč bez DPH – na částku 112.146,-Kč bez DPH = 165.000,-Kč bez DPH x
0,6796714579. (V Příloze č. 9, Vstupy uchazeče, ř. 4.3, pravý sloupec, je částka 112.146,-Kč bez DPH,
zaokrouhlena na 112.150,-Kč bez DPH).
Použitím přepočítacího koeficientu R je pro rok 2020 poměrně snížen celkový předpokládaný objem
fakturované odpadní vody odvedené za rok 2020 z 37.000 m3 - na předpokládaný poměrný objem
fakturové odpadní vody ve výši 25.148 m3 = 37.000 m3 x 0,6796714579.
Použitím přepočítacího koeficientu R jsou pro rok 2020 poměrně sníženy náklady za předání odpadní
vody k dalšímu odvádění a čištění z částky 647.130,-Kč bez DPH – na částku 439.840,-Kč bez DPH =
647.130,-Kč bez DPH x 0,6796714579. (Viz Příloha č. 9, Vstupy uchazeče, ř. 1.2, pravý sloupec)
UPOZORNĚNÍ
4. Jestliže soutěžní jednotková cena pro stočné na rok 2020, určená provozovatelem za použití
Elektronického kalkulačního formuláře – koncesní modul (viz Příloha č. 9), překročí maximálně
přípustnou částku 36,51 Kč/m3, nebo pokud provozovatel určí soutěžní jednotkovou cenu pro
stočné na rok 2020 v rozporu se způsobem jejího určení stanoveným zadavatelem v této Výzvě,
anebo pokud provozovatel v Elektronickém kalkulačním formuláři – koncesním modulu (viz Příloha
č. 9) nevyplní všechny otevřené žluté buňky (zejména v části: „Vstupy uchazeče“) - pak v takovém
případě Nabídka provozovatele nesplnila požadavky zadavatele na určení soutěží nabídkové ceny
pro stočné na rok 2020 a provozovatel bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení na provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu.
ZPŮSOB URČENÍ NABÍDKOVÉ CENY PRO STOČNÉ:
5. Soutěžní nabídková cena pro stočné na rok 2020 bude zpracována v české měně (Kč) na 1 m3, bez
DPH, a provozovatel ji uvede ve formuláři „Krycí list nabídky“, který je přílohou č. 1 této Výzvy,
v části „Soutěžní nabídková cena“.
6. Provozovatel je povinen určit jednotkovou cenu pro stočné na rok 2020, za odvádění odpadních
vod prostřednictvím propachtované kanalizace, použitím Elektronického kalkulačního formuláře –
koncesní modul (viz Příloha č. 9). V elektronickém kalkulačním formuláři zadavatel doplní: všechny
odemčené - žluté buňky v části: „Identifikace uchazeče“ a všechny odemčené – žluté buňky v části:
„Vstupy uchazeče“, včetně kalkulovaného přiměřeného zisku na řádku „Kalkulační zisk“. Tato
příloha je zpracována v elektronickém formátu (.xls), v uživatelském rozhraní MS EXCEL.
7. Provozovatel určí soutěžní nabídkovou cenu pro stočné na rok 2020 součtem:
+

všech ekonomicky oprávněných nákladů, položkově vymezených v Příloze č. 9 v části: „Vstupy
uchazeče“, které provozovatel ocení s kalkulací na celý kalendářní rok 2020, ve všech
nákladových položkách, pro které jsou odemčeny žluté buňky v Příloze č. 9, v části: „Vstupy

uchazeče“ a jejichž ocenění provozovatel doplní do příslušných otevřených žlutých buněk
v části: „Vstupy uchazeče“,
+

pachtovného, jehož vstupní kalkulační hodnota je předem stanovena zadavatelem v Příloze č.
9, v části: „Vstupy uchazeče“, na řádku 4.3, v uzamčené - modré buňce,

+

přiměřeného zisku oceněného (kalkulovaného) provozovatelem na celý rok 2020, jenž
provozovatel doplní do otevřené žluté buňky, na řádku „Kalkulační zisk“ (viz Příloha č. 9)

+

ceny odpadní vody předané, jejíž vstupní kalkulační hodnota je předem stanovena
zadavatelem v Příloze č. 9, v části: „Vstupy zadavatele“ a v části: „Vstupy uchazeče“, na řádku
1.2, v uzamčené - modré buňce.

8. Provozovatel do Elektronického kalkulačního formuláře – koncesní modul (Příloha č. 9), v části:
„Vstupy uchazeče“, do odemčené žluté buňky, na řádku 4.2 „Opravy infrastrukturního majetku
– havarijní“ - doplní celkovou výši ročních nákladů na opravy propachtované kanalizace,
nejméně však ve výši 120.000,-Kč bez DPH.
9. Provozovatel po otevření Přílohy č. 9 provede ocenění (cenovou kalkulaci v ekonomicky
oprávněné výši) každé nákladové položky uvedené v Příloze č. 9 (v části: „Vstupy uchazeče“), pro
kterou je odemčena žluté buňky tak, že do každé odemčené žluté buňky příslušné nákladové
položky vloží jím určenou (oceněnou) nákladovou cenu, kalkulovanou na celý kalendářní rok
2020, v ekonomicky oprávněné výši (vyjádřenou v Kč) pro příslušnou nákladovou položku.
10. Provozovatel po otevření Přílohy č. 9 provede ocenění (cenovou kalkulaci v ekonomicky
oprávněné výši) přiměřeného zisku tak, že do odemčené žluté buňky, na řádku „Kalkulační zisk“
- vloží jím určenou výši přiměřeného zisku, kalkulovanou na celý kalendářní rok 2020.
11. Výši nabídkové ceny pro stočné a kalkulaci jednotlivých nákladových položek pro výpočet
jednotkové ceny pro stočné - je provozovatel povinen určit se zohledněním skutečné hodnoty
všech plnění podle Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření
kanalizace, zejména se zohledněním skutečné výše nákladů na chemikálie, materiály, energie,
mzdy, osobní náklady, opravy infrastrukturního majetku, provozní náklady, výrobní režie,
správní režie, přímé náklady, které provozovatel bude muset vynaložit v roce 2020 na
provozování propachtované kanalizace.
12. Elektronický kalkulační formulář automaticky provede přepočet vložených hodnot ocenění
jednotlivých nákladových položek a přiměřeného zisku, za použití koeficientu R = 0,6796714579,
ve vazbě na předpokládaný počet dní užívání a provozování propachtované kanalizace v roce
2020, počínaje od předpokládaného dne zahájení provozování, kterým je 27. 04. 2020.
13. Provozovatel všechny nákladové položky a přiměřený zisk v Příloze č. 9 (v části: „Vstupy uchazeče“)
ocení a doplní do Elektronického kalkulačního formuláře – koncesní modul (viz Příloha č. 9)
s kalkulací pro celý kalendářní rok 2020 s tím, že po jejich doplnění Elektronický kalkulační formulář
provede automatický přepočet takto doplněných položek, jejich součinem s přepočtovým
koeficientem R = 0,6796714579, ve vazbě na předpokládaný počet dní provozování propachtované
kanalizace v kalendářním roce 2020, počínaje od 27. 04. 2020.
VIII.1 KONCESNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY A ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Koncesní podmínky pro zadání a plnění této koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu, jsou závazným způsobem obsaženy:
- v této Výzvě k podání nabídek a prokázání kvalifikace na plnění koncese malého rozsahu na
provozování kanalizace pro veřejnou potřebu a všech jejich Přílohách č. 1 až č. 11
- v Koncesní smlouvě o pachtu a provozování vodního díla – Karviná rozšíření kanalizace (Příloha
č. 5)
- v Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č.
877/DPS/KA/K/2019 (Příloha č. 6)

-

-

v Přílohách č. 2 až č. 4, které specifikují z hledisek stavebně technických, provozně technických
a technologických stavbu kanalizace pro veřejnou potřebu pod názvem Karviná – rozšíření
kanalizace
v Seznamu předávacích míst (Příloha č. 7)
v Seznamu nemovitostí připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu (Příloha č. 8)
v Elektronickém kalkulačním formuláři pro zpracování jednotkové ceny pro stočné
v jednosložkové formě pro konečného odběratele (Příloha č. 9)
(dále jen koncesní dokumentace)

Tato výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace se všemi jejími přílohami současně plní funkci
koncesní dokumentace, ve které jsou obsaženy všechny koncesní podmínky na plnění koncese malého
rozsahu na provozování kanalizace.
Koncesní dokumentace je ode dne 13. 02. 2020 uveřejněna na profilu zadavatele: https://
ezak.karvina.cz/, na kterém je zpřístupněna všem provozovatelům způsobem umožňujícím dálkový
přístupy, vyjma Přílohy č. 4 - Projektová dokumentace.
Příloha č. 4 je všem provozovatelům k dispozici pro osobní nahlédnutí, v písemné listinné podobě, na
Magistrátu města Karviná, budova B na adrese Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, místnost č. 59,
I. patro, do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do dne 02.03. 2020, a to v pracovních dnech od 10:00
hod - do 15:00 hod. Přístup k Příloze č. 4 bude provozovatelům umožněn po předchozí písemné žádosti
učiněné v elektronické podobě, doručené kontaktní osobě zadavatele, paní Ivě Wenzlové, na
emailovou adresu Iva.Wenzlova@karvina.cz, alespoň 3 pracovní dny předem.
VIII.2 ZÁVAZNOST KONCESNÍ DOKUMENTACE
Provozovatel je povinen (bez výhrad) akceptovat všechny provozní, technické, užívací, obchodní,
platební a jiné podmínky plnění koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu, stanovené zadavatelem v této Koncesní dokumentaci, zejména pak ve vzorovém návrhu
Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace.
Provozovatelé, kteří podají nabídku, jež nevyhoví stanoveným koncesním požadavkům zadavatele
obsaženým v této Výzvě a jejich přílohách, a to ani po objasnění nabídky, nebo po doplnění chybějících
či nejasných údajů, budou z účasti v tomto výběrovém řízení na zadání koncese malého rozsahu
vyloučeni.
IX. 1 TECHNICKÉ, PROVOZNÍ, UŽÍVACÍ, OBCHODNÍ, PLATEBNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ
KONCESE
Vzorový návrh „Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace“,
jenž tvoří Přílohu č. 5 Výzvy, je podle vůle zadavatele nedílnou obsahovou součástí této koncesní
dokumentace a vyjadřuje závazné technické, provozní, užívací, obchodní, platební a další podmínky
zadavatele, kterými se závazně řídí zejména:
- Způsob užívání a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, který je obsažen v odd. A/ a
odd. B/ vzorového návrhu Smlouvy.
-

Výše pachtovného a způsob jeho dodatečného zvyšování (viz čl. A/II. a A/III. Smlouvy).

-

Určování jednotkové ceny pro stočné za odvádění odpadních vod prostřednictvím
propachtované kanalizace (viz čl. A/V. Smlouvy).

-

Platební podmínky pro úhradu pachtovného a právo vůči odběratelům na úhradu ceny pro
stočné, za odvádění odpadních vod prostřednictvím propachtované kanalizace, které jsou
obsaženy v čl. A/II až A/VI. vzorového návrhu Smlouvy a dále v čl. B./I a B/XIII. vzorového
návrhu Smlouvy (viz Příloha č. 5).

-

Povinnost k úhradě ceny odpadní vody převzaté, která vteče z propachtované kanalizace - do
kanalizace SmVaK Ostrava a.s. a právo na úhrady ceny odpadní vody převzaté, která vteče

z kanalizace SmVaK Ostrava, a.s. - do propachtované kanalizace (viz čl. A/VI. vzorového návrhu
smlouvy).
-

Pravidla změny propachtované kanalizace, pravidla náhrad za ztrátu výnosů spojených
s užíváním a provozováním propachtované kanalizace, pravidla snížení nebo prominutí
pachtovného, která jsou obsažena v čl. A/VII. až čl. A/XII. vzorového návrhu Smlouvy.
S ohledem na povahu závazkového vztahu z Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního
díla – Karviná - rozšíření kanalizace, který je koncesí, zadavatel nepřipouští právo provozovatel
na náhradu za ztrátu nebo snížení výnosů spojených s užíváním a provozováním
propachtované kanalizace, ani právo na slevu, nebo na prominutí pachtovného.

-

Provozovatel hradí ze svého, bez práva na jejich náhradu, veškeré náklady na provedení
kontrol, revizí, údržby, odstraňování stavebních problémů, které nejsou opravou.

-

V každém roce trvání koncesní smlouvy až do částky ročního nákladového limitu na opravy
stanoveného v čl. A/XII. odst. 3 Smlouvy, provozovatel hradí ze svého a bez práva na jejich
náhradu - veškeré náklady na každou změnu předmětu pachtu a jeho opravy, vyjma:
a) účelně vynaložených nákladů na větší opravu předmětu pachtu, provedenou se
souhlasem zadavatele, přesahující částku 40.000,-Kč bez DPH, za předpokladu, že tyto
náklady byly určeny na základě úplného položkového rozpočtu odsouhlaseného
zadavatelem,
b) účelně vynaložených nákladů na obnovu, na renovaci, nebo na technické zhodnocení
předmětu pachtu, provedené se souhlasem zadavatele, za předpokladu, že tyto náklady
byly určeny na základě úplného položkového rozpočtu odsouhlaseného zadavatelem.

-

Provozovatel má právo na náhradu nákladů, které s písemným souhlasem zadavatele účelně
vynaloží na každou jednotlivou větší opravu předmětu pachtu - avšak jen v rozsahu, v jakém
prokazatelně vynaložené náklady na každou jednotlivou opravu přesahují částku 40.000,-Kč
bez DPH – nejvýše však do celkové částky určené závazným a úplným položkovým rozpočtem
na provedení větší opravy předmětu pachtu, odsouhlaseným zadavatelem, ve kterém
provozovatel ocenil každou nákladovou položku na provedení větší opravy propachtované
kanalizace.

-

Ode dne, kdy bude v příslušném (aktuálním) kalendářním roce ze strany provozovatele
prokazatelně překročen roční nákladový limit na opravy stanovený v čl. A/XII. odst. 3 Smlouvy
- až do dne 31. 12. příslušného (aktuálního) kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení
ročního nákladového limitu na opravy, provozovateli vzniká právo:
a) na náhradu nákladů, které s písemným souhlasem zadavatele účelně a prokazatelně
vynaložil na každou jednotlivou opravu předmětu pachtu, na kterou se vztahuje čl. A/XI.
odst. 2 odst. 3 Smlouvy, nejvýše však do částky určené závazným a úplným položkovým
rozpočtem na provedení opravy propachtované kanalizace, odsouhlaseným zadavatelem,
b) na náhradu nutných a prokazatelně vynaložených nákladů na provedení oprav
souvisejících s odstraňováním havárií, nebo hrozících havárií propachtované kanalizace,
anebo s odstraňováním poruch provozních zařízení propachtované kanalizace, jejichž
provádění nesneslo odkladu z důvodu odvrácení hrozící, nebo již vzniklé škody, anebo
z důvodu uvedení předmětu pachtu do provozuschopného stavu - nejvýše však do celkové
částky určené v úplném položkovém rozpočtu, odsouhlaseném zadavatelem.

-

Smluvní pokuty za porušení povinností smluvních stran – jsou obsaženy v odd. C/ vzorového
návrhu koncesní smlouvy.

-

Výpovědní důvody pachtu – jsou obsaženy v odd. D/ vzorového návrhu koncesní smlouvy

IX.2 METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY
Provozovatel je povinen zpracovat návrh „Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla –
Karviná - rozšíření kanalizace“, výlučně za použití Vzorového návrhu koncesní smlouvy o pachtu a
provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace, jenž tvoří Přílohu č. 5 Výzvy tak, že do
Vzorového návrhu koncesní smlouvy (viz. Příloha č. 5 Výzvy) doplní tyto níže uvedené povinné
náležitosti s tím, že v ostatním musí zůstat obsah Vzorového návrhu koncesní smlouvy, nezměněn:
Čl. I: Smluvní strany
V čl. I. provozovatel doplní své identifikační údaje, jakožto účastníka na straně pachtýře a
provozovatele vodního díla, v rozsahu zvýrazněných údajů určených k doplnění (vyjádřeno slovy
„doplní provozovatel“), kterými jsou: obchodní firma, sídlo provozovatele, zástupce provozovatele
oprávněný uzavřít smlouvu za provozovatele, IČ, DIČ, bankovní spojení, sp.zn., pod kterou je
provozovatel zapsán v obchodním rejstříku.
Čl. V. Prohlášení smluvních stran
V čl. V. odst. 3 provozovatel doplní název živnostenského úřadu, který provozovateli vydal živnostenské
oprávnění k provozování vodovodů a kanalizací a dále č.j., pod kterým bylo živnostenské oprávnění
vydáno a datum jeho vydání.
Čl. A/V. Jednotková cena pro stočné
V čl. A/V. odst. 2 písm. a) a b) provozovatel doplní jednotkovou cenu pro stočné v jednosložkové formě,
vyjádřenou v Kč/m3 bez DPH, kterou určil ve své nabídce, jako soutěžní nabídkovou cenu pro stočné
na rok 2020, v souladu s metodikou určení soutěžní nabídkové ceny pro stočné na rok 2020 obsaženou
v odd. VII. Výzvy, za použití Elektronického kalkulačního formuláře (viz. Příloha č. 9). Jednotková cena
pro stočné doplněná do čl. A/V. odst. 2 písm. a) a b) koncesní smlouvy musí být shodná se soutěžní
nabídkovou cenou pro stočné na rok 2020 vypočtenou v Elektronickém kalkulačním formuláři (Příloha
č. 9 ) a doplněnou provozovatelem v Krycím listu nabídky.
Čl. A/XII. Náhrada vynaložených nákladů a roční nákladový limit na opravy
V čl. A/XII. odst. 3 provozovatel doplní:
Finanční částku určenou v Kč bez DPH pro roční nákladový limit na opravy propachtované kanalizace,
do jehož výše bude provozovatel ze svého, bez práva na náhradu, v každém kalendářním roce trvání
pachtu k propachtované kanalizaci hradit náklady na opravy propachtované kanalizace.
Provozovatel v čl. A/XII. odst. 3 Smlouvy doplní částku ve stejné výši, jakou doplnil do Elektronického
kalkulačního formuláře (Příloha č. 9), do odemčené buňky na ř. 4.2 – „Opravy infrastrukturního majetku
– havarijní“, nejméně však ve výši 120.000,-Kč bez DPH. Zadavatel požaduje, aby roční nákladový limit
na opravy činil nejméně 120.000,-Kč bez DPH/ ročně.
Čl. B/VIII Provozní a majetková evidence
V čl. B/VIII. odst. 3 provozovatel doplní:
- své sídlo, nebo adresu místa organizační složky svého závodu, ve které bude plnit povinnost
zpřístupnit propachtovateli provozní a majetkovou evidenci k propachtované kanalizaci.
Čl. B/X. Způsob vedení provozního deníku
v čl. B/X. odst. 5 provozovatel doplní:
- své sídlo, nebo adresu místa organizační složky svého závodu, ve které bude plnit povinnost
zpřístupnit propachtovateli provozní deník vodního díla.
Čl. B/XIV. Ochrana odběratele
V čl. B/XIV. odst. 4 písm. c) provozovatel doplní:

-

-

adresu umístění svého klientského centra ve statutárním městě Karviná, určeného pro styk
provozovatele s odběrateli a jeho zákazníky, pro uzavírání smluv s odběrateli, přijímání a
vyřizování stížností a reklamací,
provozní dobu klientského centra.

Podpis návrhu smlouvy:
- Návrh koncesní smlouvy musí být na jeho poslední straně (na místě k tomu určeném - viz
podpis pachtýře a provozovatele) podepsán provozovatelem, resp. osobou oprávněnou
jednat jménem, či za provozovatele.
Takto doplněný vzorový návrh „Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná rozšíření kanalizace“ - provozovatel převede do elektronické podoby, ve formátu PDF a předloží
v rámci své nabídky v elektronické podobě, jako svůj vlastní návrh koncesní smlouvy.
Provozovatel není oprávněn měnit či doplňovat obsah vzorového návrhu Koncesní smlouvy o pachtu a
provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace, s výjimkou údajů, které jsou zadavatelem ve
vzorovém návrhu záměrně zvýrazněny pro účely jejich doplnění - s instrukcí „doplní provozovatel“.
Jestliže provozovatel změní části koncesní smlouvy, které zadavatel změnit neumožnil, případně do
vzorového návrhu smlouvy doplní údaje, které jsou v rozporu s požadavky zadavatele, bude nabídka
provozovatele posouzena tak, že nesplňuje zadávací podmínky a provozovatel bude vyloučen z účasti
ve výběrovém řízení na zadání koncese malého rozsahu na provozování kanalizace.
Nabídka provozovatele musí být v souladu s koncesními podmínkami zadavatele, obsaženými v této
Výzvě a všech jejich přílohách, ve znění jejich dodatečných změn provedených zadavatelem.
Konečná nabídka, která nebude v souladu s koncesními podmínkami obsaženými v této Výzvě a jejich
Přílohách, bude vyřazena.
IX.3 ZÁVAZNOST PROVOZNÍCH, TECHNICKÝCH, UŽÍVACÍCH, OBCHODNÍCH, PLATEBNÍCH A
DALŠÍCH PODMÍNEK PLNĚNÍ KONCESE
Provozní, technické, užívací, obchodní, platební a další podmínky plnění koncese malého rozsahu na
provozování kanalizace jsou závazně určeny ve vzorovém návrhu „Koncesní smlouvy o pachtu a
provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace“. Provozovatel není oprávněn provozní,
technické, užívací, obchodní, platební a další podmínky plnění koncese malého rozsahu na provozování
kanalizace obsažené ve vzorovém návrhu koncesní smlouvy (viz Příloha č. 5) měnit, rušit ani obcházet.
Nabídka provozovatele nesmí obsahovat žádné ustanovení, které by měnilo, rušilo nebo obcházelo
Provozní, technické, užívací, obchodní, platební a další podmínky zadavatele na plnění koncese malého
rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, obsažené ve vzorovém návrhu „Koncesní
smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace“ a v této Výzvě, s výjimkou
těch ustanovení návrhu koncesní smlouvy, která jsou zadavatelem určena k doplnění ze strany
provozovatele. Zadavatel nepřipustí žádné změny v návrhu koncesní smlouvy.
IX.4 DODATEČNÉ INFORMACE KE KONCESNÍM PODMÍNKÁM
V případě nejasností ohledně provozních, technických, užívacích, obchodních, platebních a dalších
podmínek plnění koncese malého rozsahu, nebo nejasností týkajících se požadavků zadavatele na
kvalifikaci provozovatele, má provozovatel právo si vyjasnit se zadavatelem koncesní podmínky,
způsobem a ve lhůtě stanovené podle bodu IX.4 Výzvy.
Provozovatel je oprávněn žádat zadavatele o dodatečné informace ke koncesním podmínkám
nejpozději 7. (sedm) pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o dodatečné informace ke koncesním podmínkám provozovatel zasílá zadavateli výhradně v
elektronické podobě, prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje:
https://ezak.karvina.cz/

Žádost o dodatečné informace ke koncesním podmínkám musí být ve svém předmětu nadepsána
slovy: „Žádost o dodatečné informace ke koncesním podmínkám – Koncesní smlouva o pachtu a
provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace“. Ve své žádosti je provozovatel povinen uvést
také svou kontaktní emailovou adresu, na kterou mají být dodatečné informace ke koncesním
podmínkám zaslány.
Zadavatel poskytuje vysvětlení koncesních podmínek jen v elektronické podobě. Zadavatel uveřejní
vysvětlení ke koncesním podmínkám na profilu zadavatele https://ezak.karvina.cz/, ve lhůtě do 3
pracovních dnů od doručení žádosti provozovatele o poskytnutí informací ke koncesním podmínkám,
nejpozději však 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
Jestliže o vysvětlení koncesních podmínek požádal provozovatel, pak zadavatel současně
s uveřejněním svého vysvětlení ke koncesním podmínkám na profilu zadavatele
https://ezak.karvina.cz/, zašle žadateli dodatečné informace ke koncesním podmínkám v elektronické
podobě, na kontaktní emailovou adresu žadatele, do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o
poskytnutí informací ke koncesním podmínkám, nejpozději však 4 pracovní dny před skončením lhůty
pro podání nabídek.
Zadavatel není povinen vysvětlení ke koncesním podmínkám poskytnout, jestliže by provozovatel
doručil zadavateli svou žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám později než 7 pracovních dní před
koncem lhůty pro podání nabídek.
X. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ KONCESE
Předpokládá se následující harmonogram:
Ukončení koncesního řízení

15. 04. 2020

Předání a převzetí vodního díla k provozování

27. 04. 2020

Zahájení užívání a provozování vodního díla

27. 04. 2020

Ukončení užívání a provozování vodního díla

27. 04. 2030

Podmínky pro změnu termínu plnění
Jestliže z důvodů ležící na straně zadavatele nebude možné dodržet předpokládaný termín uzavření
koncesní smlouvy a zahájení provozování propachtované kanalizace, (např. z důvodu prodloužení doby
trvání koncesního řízení), pak se počátek zahájení užívání a provozování propachtované kanalizace a
termín skončení jejího pachtu a provozování přímo úměrně prodlouží o dobu, o kterou došlo
k prodloužení výběrového řízení na zadání koncese malého rozsahu na provozování kanalizace, avšak
vždy tak, aby doba trvání pachtu a provozování propachtované kanalizace činila 10 let.
XI.1 KVALIFIKACE
Kvalifikovaným pro plnění koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu je
provozovatel, který prokáže splnění:
a) Základní způsobilosti v rozsahu určeném v odd. XI.2
b) Profesní způsobilosti v rozsahu určeném v odd. XI.4
c) Ekonomické kvalifikace v rozsahu určeném v odd. XI.5
d) Technické kvalifikace v rozsahu určeném v odd. XI.6 až XI.11
Zadavatel požaduje, aby provozovatel splnil všechny základní, profesní, ekonomické a technické
kvalifikační předpoklady osobně a nepřipouští, aby provozovatel prokázal splnění základních,
profesních, ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele.
XI.2 ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje, aby provozovatel splňoval všechna předpoklady základní způsobilosti, v rozsahu
stanoveném v ust. § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZoZVZ. Základní způsobilost prokáže provozovatel:
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZoZVZ nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla provozovatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) který v České republice, ani v zemi svého sídla - nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) který v České republice, ani v zemi svého sídla - nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který v České republice, ani v zemi svého sídla - nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci,
f)

proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

g) vůči němuž nebyla nařízena nucená správa,
h) podle právního řádu země svého sídla - není v obdobné situaci, jaká je uvedena pod písm. e)
až g).
XI.3 POŽADAVKY NA PROKAZOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti provozovatele v rozsahu stanoveném
v ust. § 74 dst. 1 ZoZVZ a v odd. XI.2 Výzvy, tímto způsobem:

-

Základní způsobilost dle čl. XI.2 písm. a) Výzvy, provozovatel (právnická osoba) prokazuje
předložením: 1) výpisu z evidence Rejstříku trestů právnických osob, 2) výpisu z evidence
Rejstříku trestů fyzických osob, které jsou členy statutárního orgánu provozovatele a 3) Čestného
prohlášení dle Přílohy č. 10 podepsaného provozovatelem.

-

Základní způsobilosti dle čl. XI.2 písm. b) Výzvy, provozovatel prokazuje předložením: 1) potvrzení
příslušného finančního úřadu a 2) Čestného prohlášení dle Přílohy č. 10 a 3) ve vztahu ke
spotřební dani předložením Čestného prohlášení dle Přílohy č. 10.

-

Základní způsobilosti dle čl. XI.2 písm. c) Výzvy - provozovatel prokazuje předložením: - Čestného
prohlášení dle Přílohy č. 10.

-

Základní způsobilosti dle čl. XI.2 písm. d) Výzvy, provozovatel prokazuje předložením: 1) potvrzení
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a 2) Čestného prohlášení dle Přílohy č. 10.

-

Základní způsobilosti dle čl. XI.2 písm. e) Výzvy, provozovatel prokazuje předložením: 1) výpisu z
obchodního rejstříku a 2) Čestného prohlášení dle Přílohy č. 10.

2. Základní kvalifikační předpoklad dle čl. IX.2 pod písm. a) Výzvy, provozovatel prokáže předložením
- výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Podává-li nabídku právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklad dle čl. XI.2 písm. a)
splňovat současně:
i.

jak tato právnická osoba (provozovatel) – provozovatele prokazuje: - výpisem z evidence
Rejstříku trestů a - Čestným prohlášením dle Přílohy č. 10

ii. tak současně i statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu právnické osoby
(provozovatele) – provozovatel prokazuje: - výpisem z evidence Rejstříku trestů členů
statutárního orgánu provozovatele a
iii. je-li statutárním orgánem provozovatele či členem statutárního orgánu provozovatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat také právnická osoba, která je členem

statutárního orgánu provozovatele, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu právnické osoby, která je členem statutárního orgánu provozovatele – provozovatel
prokazuje: - výpisem z evidence Rejstříku trestů.
Podává-li nabídku právnická osoba prostřednictvím své pobočky závodu, musí základní
kvalifikační předpoklady podle čl. XI.2 písm. a) splňovat:
i.

jak tato právnická osoba (provozovatel) – provozovatel prokazuje: - výpisem z evidence
Rejstříku trestů a - Čestným prohlášením dle Přílohy č. 10,

ii. tak každý člen statutárního orgánu právnické osoby (provozovatele) – provozovatel
prokazuje: - výpisem z evidence Rejstříku trestů členů statutárního orgánu provozovatele,
iii. tak současně i vedoucí pobočky závodu provozovatele – provozovatel prokazuje: - výpisem
z evidence Rejstříku trestů vedoucího pobočky závodu provozovatele.
Základní kvalifikační předpoklad podle čl. XI.2 písm. a) musí provozovatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
3. Čestné prohlášení, kterým provozovatel prokazuje svou základní kvalifikační způsobilost dle čl. XI.2
Výzvy, provozovatel zpracuje za použití Přílohy č. 10 Výzvy a musí být podepsáno osobou
oprávněnou jednat za provozovatele.
XI.4 PROFESNÍ ZPŮSOBILOST A ZPŮSOB JEJÍHO PROKAZOVÁNÍ
1. Profesní způsobilost splňuje provozovatel, kterému náleží podnikatelské oprávnění provozovat
živnost volnou, v oboru činnosti – provozování vodovodů a kanalizací podle zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenského zákona) v platném znění.
2. Profesní způsobilost dle čl. XI.4 odst. 1 Výzvy provozovatel prokazuje - předložením:
a)

výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis
zápis do takové evidence vyžaduje a současně

b) dokladu prokazujícího, že provozovateli náleží živnostenské oprávnění k podnikání, v rozsahu
odpovídajícím předmětu koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu, kterým je:
-

výpis z živnostenského rejstříku, nebo

-

živnostenský list,

z něhož vyplývá, že provozovatele je oprávněn provozovat živnost volnou, v oboru činnosti –
„provozování vodovodů a kanalizací“.
Výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm provozovatel zapsán), či výpis z jiné obdobné
evidence, (pokud je v ní provozovatel zapsán) a dále doklad o oprávnění k podnikání - nesmí
být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních
dnů. Provozovatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii.
XI.5 EKONOMICKÁ KVALIFIKACE
1. Ekonomickou kvalifikaci splňuje provozovatel:
a) jehož roční obrat dosažený provozováním vodovodů a kanalizací (nebo jen kanalizací)
v každém ze 3 (tří) po sobě jdoucích ukončených účetních období, předcházejících zahájení
tohoto výběrového řízení (2019, 2018, 2017) - dosáhnul alespoň 15 mil Kč,
b) Který má uzavřenu s pojistitelem pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti provozovatele za škodu způsobenou třetí osobě na životě, zdraví, nebo majetku,
provozní činností provozovatele, spočívající v provozování kanalizací, s pojistným plněním ve
prospěch poškozeného do výše alespoň 20.000.000,-Kč.

2. Splnění ekonomické kvalifikace dle čl. XI.5 odst. 1 písm. a) provozovatel prokazuje - řádnými
účetními závěrkami (ve fotokopii) za poslední 3 ukončená účetní období (za rok 2019, 2018, 2017),
nebo výkazy zisku a ztrát provozovatele (ve fotokopii) za poslední tři ukončená účetní období (za
rok 2019, 2018, 2017), z nichž se bude podávat, že v každém ze 3 (tří) posledních ukončených
účetních obdobích předcházejících zahájení tohoto výběrového řízení, roční obrat provozovatele
dosažený provozováním vodovodů a kanalizací (nebo jen kanalizací) činil minimálně 15 mil Kč.
3. Splnění ekonomické kvalifikace dle čl. XI.5 odst. 1 písm. b) provozovatel prokazuje:
i)

buď pojistnou smlouvou (ve fotokopii), jejímž předmětem je pojištění provozovatele za
škodu způsobenou třetí osobě na životě, zdraví, nebo majetku, provozní činností
provozovatele spočívají v provozování kanalizace, a to s pojistným plněním ve prospěch
poškozeného, do výše alespoň 20.000.000,-Kč,

ii)

nebo potvrzením pojistitele (ve fotokopii) o uzavření pojistné smlouvy dle písm. i).

4. Z předložené pojistné smlouvy musí být zřejmé, že: i) vznikla a je účinná nejpozději od 27. 04. 2020,
ii) délka pojistné doby sjednané v předložené pojistné smlouvě není časově omezena, nebo je
sjednána alespoň na dobu trvání koncese, anebo pokud je v pojistné smlouvě sjednána kratší
pojistná doba, než kolik činí doba trvaní koncese, pak z pojistné smlouvy musí alespoň vyplývat
pravidelné obnovování pojistné doby. Pojistná smlouva musí být sjednána s minimální výší
pojistného plnění ve prospěch poškozeného v částce alespoň 20 mil. Kč.
5. Zadavatel požaduje, aby po dobu plnění koncese malého rozsahu na provozování kanalizace,
provozovatel měl uzavřenu s pojistitelem pojistnou smlouvou, kterou bude pojištěn pro případ
škody způsobené jeho provozní činností související s provozování kanalizace, s pojistným plnění ve
prospěch poškozeného alespoň do výše 20 mil. Kč, a proto si zadavatel v souladu s ust. § 180 odst.
6 ZoZVZ vyhradil, aby provozovatel prokázal svou ekonomickou kvalifikaci také předložením
pojistné smlouvy (ve fotokopii), nebo potvrzení pojistitele prokazujícího uzavření takovéto pojistné
smlouvy (ve fotokopii).
XI.6 TECHNICKÁ KVALIFIKACE
Splnění technických kvalifikačních předpokladů provozovatel prokazuje - předložením:
a) Seznamu významných zakázek na služby v odvětví provozování kanalizací (ve formě čestného
prohlášení).
b) Osvědčení o řádném plnění služby na provozování kanalizace, případně předložením jiných
dokladů uvedených v odd. XI. 8 Výzvy, nahrazujících osvědčení o řádném plnění služby na
provozování kanalizace.
c) Kopií vybraných údajů z majetkové evidence ve smyslu ust. § 2 odst. 11 ZoVaK, dle přílohy č. 3
a 4 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
d) Kopií vybraných údajů z provozní evidence ve smyslu ust. § 2 odst. 12 ZoVaK a dle přílohy č. 7
a 8 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
e) Seznamu technických a ekonomických zaměstnanců provozovatele, kteří se budou podílet na
plnění koncese malého rozsahu na provozování kanalizace.
f)

Profesních životopisů osob uvedených v seznamu zaměstnanců provozovatele, kteří se budou
podílet na plnění koncese malého rozsahu na provozování kanalizace.

g) Dokladem o dosaženém vzdělání osob uvedených v seznamu zaměstnanců provozovatele,
které se budou podílet na plnění koncese malého rozsahu na provozování kanalizace.
h) Velkého technického průkazu motorového vozidla (ve fotokopii), ze kterého se podává, že
provozovatel je držitelem a provozovatelem alespoň 1 (jednoho) vysokotlakého čistícího a
sacího vozu na kanalizace, jež splňuje technické požadavky zadavatele.

i)

Technickou dokumentací k vysokotlakému čistícímu a sacímu vozu, v rozsahu technických
parametrů, které nevyplývají z velkého technického průkazu motorového vozidla, k prokázání,
že motorové vozidlo, kterým provozovatel disponuje, splňuje technické požadavky zadavatele
na vysokotlaký čistící a sací vůz.

XI.7 VÝZNAMNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY A DEFINICE VÝZNAMNÉ SLUŽBY V ODVĚTVÍ PROVOZOVÁNÍ
KANALIZACÍ
K prokázání této části technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby provozovatel prokázal způsobem
obsaženým v odd. XI. 8, že za poslední 3 (tři) roky před zahájením tohoto výběrového řízení na zadání
koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (v roce 2019, 2018, 2017) –
poskytoval:
a) buď alespoň 1 (jednu) významnou službu, jejímž předmětem bylo (či je) provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu, která splňuje alespoň tyto definiční znaky:
- Kontinuální provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu ust. § 2 odst. 2 ZoVaK,
- po dobu alespoň 3 let (nepřetržitě) přede dnem zahájení tohoto výběrového řízení na zadání
koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu,
s celkovou délkou kanalizační stoky, která činí alespoň 24.000 m,
- jejíž část, o celkové délce kanalizačního potrubí alespoň 4.000 m, má minimální vnitřní
průměr kanalizačního potrubí alespoň 600 mm (DN 600),
- jejíž součástí je alespoň 1 (jedna) čerpací stanice vystrojená alespoň 1 (jedním) provozním
čerpadlem s čerpacím výkonem alespoň 18 m3/h,
- na níž je připojeno alespoň 300 kanalizačních přípojek,
- kterou zajišťováno odvádění odpadních vod v průměrném ročním objemu za poslední 3
kalendářní roky (2019, 2018, 2017) alespoň 65.000 m3 ročně.
b) nebo alespoň 2 (dvě) významné služby, jejichž předmětem bylo (či je) provozování kanalizací
pro veřejnou potřebu, které splňují alespoň tyto definiční znaky:
- Kontinuální provozování alespoň 2 (dvou) kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu ust. § 2
odst. 2 ZoVaK (nebo alespoň 2 kanalizačních stok s kanalizačními objekty) současně,
- po dobu alespoň 3 let (nepřetržitě) přede dnem zahájení tohoto výběrového řízení na zadání
koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu,
s celkovou délkou 2 (dvou) a více kanalizačních stok všech provozovaných kanalizací
dohromady, které ve svém souhrnu činí alespoň 24.000 m,
- jejichž část, o souhrnné délce alespoň 4.000 m kanalizačního potrubí 2 (dvou) a více
provozovaných kanalizačních stok má minimální vnitřní průměr kanalizačního potrubí alespoň
600 mm (DN 600),
- s připojením alespoň 300 kanalizačních přípojek na všechny provozované kanalizace
(kanalizační stoky) dohromady,
součástí alespoň jedné z provozovaných kanalizací (kanalizačních stok) je alespoň 1 (jedna)
čerpací stanice, vystrojená alespoň 1 (jedním) provozním čerpadlem s čerpacím výkonem
alespoň 18 m3/h,
- jimiž je ve svém souhrnu všech 2 (dvou) a více provozovaných kanalizací (kanalizačních stok)
dohromady zajišťováno odvádění odpadních vod v průměrném ročním objemu, za poslední 3
kalendářní roky, alespoň 65.000 m3 ročně.
(dále jen minimální úroveň významné zakázky na služby)
Provozovatel splňuje požadavek na poskytnutí významné služby v odvětví provozování kanalizací
specifikované v čl. XI.7 pod písm. a) také tehdy, pokud prokáže, že v posledních 3 letech
provozoval či provozuje alespoň 2 (dvě) a více kanalizací pro veřejnou potřebu současně, které ve
svém souhrnu splňují minimální definiční znaky významné zakázky na služby v odvětví provozování
kanalizací specifikované v čl. XI.7 pod písm. b). K prokázání poskytování významných služeb dle čl.

XI.7 pod písm. b) postačuje, pokud každá ze 2 (dvou) a více provozovaných kanalizací
(kanalizačních stok s kanalizačními objekty) splňuje alespoň některý z definičních znaků významné
zakázky na služby specifikovaných v čl. XI.7 pod písm. a) s tím, že provozováním všech 2 (dvou) a
více kanalizací dohromady jsou ve své jednotě splněny všechny definiční znaky minimální úrovně
významné služby specifikované v čl. XI.7 pod písm. a) Výzvy.
Kontinuálním provozováním - se rozumí nepřetržité provozování po dobu minimálně 3 let.
Kanalizací - se rozumí kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu legální definice provedené v ust.
§ 2 ZoVaK, která má svoje vlastní číslo majetkové evidence. Kanalizací se rovněž rozumí kanalizační
stoka s kanalizačními objekty.
XI.8 PROKAZOVÁNÍ POSKYTNUTÍ VÝZNAMNÝCH SLUŽEB
Provozovatel prokáže poskytnutí významných služeb dle čl. XI. 7 Výzvy tím, že ve své nabídce doloží:
1. Seznam významných služeb v odvětví provozování kanalizací (ve formě čestného prohlášení
zpracovaného za použití Přílohy č. 11) - z něhož se bude podávat, že za poslední 3 (tři) roky před
zahájením tohoto výběrového řízení na zadání koncese malého rozsahu na provozování kanalizace
pro veřejnou potřebu (v roce 2019, 2018, 2017) – poskytoval:
- buď 1 významnou službu, jejíž minimální úroveň je specifikovaná v odd. XI.7 pod písm. a),
- nebo alespoň 2 významné služby, jejichž minimální úroveň je specifikována v odd. XI.7 pod
písm. b).
Seznam významných služeb v odvětví provozování kanalizací (ve formě čestného prohlášení),
podepsaný provozovatelem, musí obsahovat povinné náležitosti specifikované v Příloze č. 11
Výzvy.
Provozovatel ke zpracování Seznamu významných služeb použije formulář obsažený v Příloze č.
11 Výzvy, do kterého doplní (na každý řádek určený k doplnění) všechny zadavatelem požadované
náležitosti, v rozsahu všech údajů uvedených v Příloze č. 11, které se týkají zejména: vlastníka
provozované kanalizace pro veřejnou potřebu, technické specifikace provozované kanalizace
(délka, vnitřní průměr), polohového určení kanalizace, objemu odpadních vod odvedených
provozovanou kanalizací, počtu čerpacích stanic tvořících provozní součást nebo příslušenství
provozované kanalizace a jejich technické specifikace, počtu kanalizačních přípojek připojených
na provozovanou kanalizaci, doby provozování kanalizace.
Seznam významných služeb musí dále obsahovat čestné prohlášení provozovatele, že: 1)
v posledních 3 letech (2019, 2018, 2017) nepřetržitě a řádně provozoval ve smyslu ust. § 2 odst. 3
zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném a účinném znění, kanalizaci pro
veřejnou potřebu specifikovanou v Seznamu významných služeb, která ve všech parametrech
splňuje požadavky zadavatele na plnění významné služby v odvětví provozování kanalizací uvedené
v odd. XI.7 pod písm. a), nebo pod písm. b) Výzvy a 2) prohlášení, že všechny skutečnosti uvedené
v Seznamu významných služeb jsou pravdivé a úplné.
2. Kopii „Vybraných údajů z majetkové evidence“ dle ZoVaK“ a dle přílohy č. 3 a 4 k vyhlášce č.
428/2001 Sb., a to v rozsahu údajů, v jakém z této majetkové evidence vyplývá (resp. vyplývají): a)
identifikační údaje vlastníka kanalizace a provozovatele kanalizace, b) identifikační číslo majetkové
evidence, pod kterým je příslušná kanalizace identifikována a provozována, c) část obce a
katastrální území, ve kterém je provozovaná kanalizace umístěna, d) délka provozované kanalizace
a jednotlivých kanalizačních stok uvedených v seznamu významných služeb, e) vnitřní průměr
provozované kanalizace DN, v rozsahu, v jakém je vnitřní průměr kanalizačního potrubí roven nebo
vyšší než 600 mm, f) počet provozovaných čerpacích stanic, g) technická specifikace provozovaných
čerpacích stanic, h) počet kanalizačních přípojek připojených na provozovanou kanalizaci.
3. Kopii „Vybraných údajů z provozní evidence“ dle ZoVaK“ a dle přílohy č. 5 až 8 k vyhlášce č.
428/2001 Sb., a to v rozsahu údajů, v jakém z této provozní evidence vyplývá (resp. vyplývají): a)
objem odpadních vod odvedených provozovanou kanalizací za rok 2019, 2018, 2017, b)

identifikační údaje provozovatele kanalizace, c) délka provozované kanalizace a jednotlivých
kanalizačních stok uvedených v seznamu významných služeb (pokud tento parametr nevyplývá
z vybraných údajů z majetkové evidence), d) vnitřní průměr provozované kanalizace, v rozsahu,
v jakém je vnitřní průměr kanalizačního potrubí roven nebo vyšší než 600 mm (pokud tento
parametr nevyplývá z vybraných údajů z majetkové evidence), e) počet provozovaných čerpacích
stanic (pokud tento parametr nevyplývá z vybraných údajů z majetkové evidence), f) technická
specifikace provozovaných čerpacích stanic, g) počet kanalizačních přípojek připojených na
provozovanou kanalizaci (pokud tento parametr nevyplývá z vybraných údajů z majetkové
evidence).
4. Osvědčení o řádném plnění významné služby v odvětví provozování kanalizací - vydané a
podepsané vlastníkem kanalizace pro veřejnou potřebu (jejíž plynulé a bezpečné provozování
provozovatel zajišťoval), které bude obsahovat alespoň tyto náležitosti: 1) identifikační údaje
vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu (název nebo firma, sídlo, IČ, osoba jednající za vlastníka
kanalizace), 2) identifikační údaje provozovatele (obchodní firma, sídlo, IČ), 3) specifikaci
provozované kanalizace, v rozsahu údajů vztahujících se ke kanalizaci pro veřejnou potřebu,
uvedených Příloze č. 11 a 4) prohlášení vlastníka kanalizace, že provozovatel řádně a nepřetržitě
po dobu alespoň 3 let (2019, 2018, 2017) provozoval kanalizaci pro veřejnou potřebu
specifikovanou v Osvědčení vlastníka, s uvedením data zahájení provozování příslušné kanalizace
a data ukončení jejího provozování a celkové doby nepřetržitého provozování příslušné kanalizace
pro veřejnou potřebu, 5) podpis vlastníka kanalizace (resp. podpis osoby oprávněné jednat za
vlastníka kanalizace).
nebo (alternativně k bodu 4)
5. Smlouvu o provozování kanalizace, či smlouvu o pachtu a provozování kanalizace (ve fotokopii),
uzavřenou mezi provozovatelem, na straně jedné a vlastníkem kanalizace, na straně druhé a
současně se smlouvou doloží také:
i.

buď doklad (kvitancí), vystavený a podepsaný vlastníkem kanalizace o tom, že
provozovatel v posledních 3 letech (2019, 2018, 2017) řádně a nepřetržitě poskytoval
významnou službu (nebo služby), spočívající v provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu specifikovanou čl. XI. 7 písm. a) nebo b) Výzvy, nebo

ii.

čestné prohlášení provozovatele o tom, že provozovatel v posledních 3 letech (2019,
2018, 2017) řádně a nepřetržitě poskytoval významnou službu (nebo služby),
spočívající v provozování kanalizace pro veřejnou potřebu specifikovanou čl. XI. 7 písm.
a) nebo b) Výzvy,

není-li možné „Osvědčení o řádném plnění významné služby“ podle bodu 4 od vlastníka
provozované kanalizace získat z důvodů spočívajících na jeho straně.
6. Jestliže provozovatel dokládá poskytování významných služby provozováním své vlastní kanalizace,
pak k prokázání významné služby provozováním své vlastní kanalizace doloží:
i.
čestné prohlášení provozovatele, že v posledních 3 letech (2019, 2018, 2017) řádně a
nepřetržitě provozoval kanalizaci pro veřejnou potřebu specifikovanou v Seznamu
významných služeb v odvětví provozování kanalizací, která ve všech parametrech splňuje
požadavky zadavatele na plnění významné služby v odvětví provozování kanalizací
uvedené v odd. XI.7 pod písm. a), nebo písm. b) Výzvy a
ii.

kopii „Vybraných údajů z majetkové evidence“ dle ZoVaK“ a dle přílohy č. 3 a 4 k vyhlášce
č. 428/2001 Sb., a to v rozsahu údajů, v jakém z této majetkové evidence vyplývá (resp.
vyplývají): a) identifikační údaje vlastníka kanalizace a provozovatele kanalizace, b)
identifikační číslo majetkové evidence, pod kterým je příslušná kanalizace identifikována a
provozována, c) část obce a katastrální území, ve kterém je provozovaná kanalizace
umístěna, d) délka provozované kanalizace a jednotlivých kanalizačních stok uvedených
v seznamu významných služeb, e) vnitřní průměr provozované kanalizace DN, v rozsahu,

v jakém je vnitřní průměr kanalizačního potrubí roven nebo vyšší než 600 mm, f) počet
provozovaných čerpacích stanic, g) technická specifikace provozovaných čerpacích stanic,
h) počet kanalizačních přípojek připojených na provozovanou kanalizaci.
iii.

kopii „Vybraných údajů z provozní evidence“ dle ZoVaK“ a dle přílohy č. 5 až 8 k vyhlášce č.
428/2001 Sb., a to v rozsahu údajů, v jakém z této provozní evidence vyplývá (resp.
vyplývají): a) objem odpadních vod odvedených provozovanou kanalizací za rok 2019,
2018, 2017, b) identifikační údaje provozovatele kanalizace, c) délka provozované
kanalizace a jednotlivých kanalizačních stok uvedených v seznamu významných služeb
(pokud tento parametr nevyplývá z vybraných údajů z majetkové evidence), d) vnitřní
průměr provozované kanalizace, v rozsahu, v jakém je vnitřní průměr kanalizačního
potrubí roven nebo vyšší 600 mm (pokud tento parametr nevyplývá z vybraných údajů
z majetkové evidence), e) počet provozovaných čerpacích stanic (pokud tento parametr
nevyplývá z vybraných údajů z majetkové evidence), f) technická specifikace
provozovaných čerpacích stanic, g) počet kanalizačních přípojek připojených na
provozovanou kanalizaci (pokud tento parametr nevyplývá z vybraných údajů z majetkové
evidence).

XI.9 SEZNAM OSOB, KTERÉ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ KONCESE NA PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE
1. Zadavatel požaduje, aby provozovatel prokázal, že na plnění povinností provozovatele obsažených
v odd. B/ Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla Karviná – rozšíření kanalizace, se
budou podílet osoby v hlavním pracovním poměru k provozovateli, které splňují požadavky
zadavatel na dosažené vzdělání a odbornou praxi specifikované v odd. XI. 9 odst. 2 Výzvy.
2. Tuto část technické kvalifikace splňuje provozovatel, který doloží:
2.1 Jmenný seznam technických a ekonomických zaměstnanců provozovatele
Zadavatel požaduje, aby provozovatel v rámci své Nabídky předložil - Jmenný seznam technických
a ekonomických zaměstnanců provozovatele, kteří jsou v hlavním pracovním poměru k
provozovateli, a prostřednictvím kterých bude plnit své povinnosti obsažené v odd. B/ Koncesní
smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace, v níže uvedené
struktuře počtu zaměstnanců, s jejich dosaženým vzděláním, druhem a délkou praxe v oboru:
-

1 osoba s vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu v oblasti
Vodovody a kanalizace, nebo v příbuzném oboru Vodní hospodářství a vodní stavby;
s minimální praxí v oboru - provozování kanalizací, management stokových sítí, v délce alespoň
2 roky, požaduje se znalost českého jazyka.

-

1 osoba s vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním oboru: Ekonomie;
s minimální praxí v oboru - finance, věcné usměrňování cen, kalkulace jednotkové ceny pro
stočné, v délce nejméně 2 roky, požaduje se znalost českého jazyka.

-

1 osoba se středoškolským vzděláním ukončeném maturitní zkouškou, v technickém oboru
obsahově zaměřeném - na vodovody a kanalizace, nebo v příbuzném oboru (zejména vodní
hospodářství, nebo stavebnictví, anebo chemicko-technologické procesy úpravy a čištění vod),
s minimální praxí v oboru - provozování kanalizací, v délce alespoň 4 roky, se specializací obsluha kanalizace a čerpací stanice.

-

1 osoba se středoškolským vzděláním ukončeném maturitní zkouškou, v technickém oboru
obsahově zaměřeném - na vodovody a kanalizace, nebo v příbuzném oboru, s minimální praxí
v oboru provozování kanalizací, v délce alespoň 4 roky, která bude vykonávat funkci
odborného zástupce ve smyslu ust. § 6 zákona č. 274/2001 Sb. při provozování vodního díla a
pro účely vydání oprávnění k provozování vodního díla.

-

1 osoba se středoškolským vzděláním, v technickém oboru, s minimální praxí v oboru provozování kanalizací, v délce alespoň 4 roky, se specializací na odstraňování provozních
problémů na kanalizaci, obsluha čerpadel.

Vysokoškolským vzděláním se rozumí ukončené studium magisterského nebo inženýrského
stupně.
Seznam technických a ekonomických zaměstnanců provozovatele, kteří se budou podílet na
plnění povinností provozovatele obsažených v odd. B/ „Koncesní smlouvy o pachtu a provozování
vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace“, musí obsahovat zejména tyto náležitosti: i.)
identifikační údaje příslušných osob, ii.) údaje o jejich odborné kvalifikaci, iii.) údaje o dosaženém
vzdělání, iv.) údaje o studijním oboru, ve kterém dosáhli své vzdělání, v.) údaje o druhu a délce
odborné praxi v oboru provozování kanalizací a jejich specializaci, vi.) specifikaci obsahové náplně
práce, kterou příslušné osoba v rámci příslušného druhu práce vykonává nebo vykonávala pro
provozovatele a jeho předchozí zaměstnavatele, se zaměřením na zadavatelem vyžadovanou
specializace v oboru.
2.2 Strukturovaný profesní životopis
Zadavatel požaduje, aby provozovatel u každé osoby uvedené v Seznamu technických a
ekonomických zaměstnanců provozovatele (celkem 5 osob), jež se budou podílet na plnění
koncese malého rozsahu na provozování kanalizace, k prokázání jejich dosaženého vzdělání,
odborné kvalifikace a délky praxe v oboru provozování kanalizací, doložil - strukturovaný profesní
životopis příslušné osoby, opatřený jejím vlastnoručním podpisem.
Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
-

-

-

dosažené vzdělání,
studijní obor a název škola, univerzity, na které dosáhnul nejvyššího vzdělání,
rok ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání,
délku praxe v oboru provozování kanalizací,
popis pracovní náplně v rámci příslušného druhu práce, kterou vykonává nebo vykonával pro
provozovatele a předchozí zaměstnavatele se zaměřením na zadavatelem požadovanou
specializaci v oboru,
zaměstnavatele, u kterých vykonával práci v oboru provozování kanalizace,
druhy práce, kterou vykonával u jednotlivých zaměstnavatelů a popis obsahové pracovní
náplně vykonávané v rámci příslušného druhu práce, se zaměřením na zadavatelem
požadovanou specializaci v oboru,
délku trvání pracovního poměru u jednotlivých zaměstnavatelů, u kterých vykonával práci
v oboru provozování kanalizací,
celkovou dobu výkonu práce v oboru provozování kanalizací,
podpis osoby prokazující daný kvalifikační předpoklad.

Profesní životopis musí dále obsahovat čestné prohlášení příslušné osoby o pravdivosti údajů
uvedených v profesním životopise.
2.3 Osvědčení o dosaženém vzdělání
Zadavatel požaduje, aby provozovatel u každé osoby uvedené v Seznamu technických a
ekonomických zaměstnanců provozovatele (celkem 5 osob), jež se budou podílet na plnění
koncese malého rozsahu na provozování kanalizace, k prokázání jejich dosaženého vzdělání
doložil:
- Osvědčení o dosaženém vzdělání ve formě dokladu o ukončení (absolvování) nejvyššího
dosaženého vzdělání (vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení, výuční list).
2.4 Čestné prohlášení o hlavním pracovním poměru
Zadavatel požaduje, aby provozovatel, k prokázání skutečnosti, že osoby, které uvedl v Seznamu
technických a ekonomických zaměstnanců provozovatele, jež se budou podlet na plnění koncese

malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, jsou v hlavním pracovním
poměru k provozovateli, doložil:
- Čestné prohlášení provozovatele o existenci pracovního vztahu (hlavního pracovního
poměru) mezi provozovatelem, jakožto zaměstnavatelem a osobami, které uvedl v Seznamu
technických a ekonomických zaměstnanců provozovatele, které se budou podlet na plnění
koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.
Provozovatel nesmí prokázat kvalifikaci jednou a toutéž osobou ve vztahu k jednotlivým požadavkům
odborné kvalifikace a praxe.
Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel prokazoval splnění více výše uvedených kvalifikačních požadavků
prostřednictvím jedné osoby.
XI.10 TECHNICKÉ VYBAVENÍ K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE
1. Zadavatel požaduje, aby v rámci své technické kvalifikace provozovatel prokázal, že pro plnění
povinností provozovatele obsažených v odd. B/ Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního
díla „Karviná – rozšíření kanalizace“, spočívajících zejména v odstraňování provozních problémů
na kanalizaci, v provádění údržby a čistění propachtované kanalizace, v provádění odstraňování
sedimentů a kalů, v provádění náhradního čerpání odpadních vod, disponuje, jako vlastník nebo
uživatel:
-

alespoň 1 (jedním) vysokotlakým čistícím a sacím vozem na kanalizaci, jenž splňuje alespoň
tyto minimální technické požadavky, s tolerancí +/-5%: vodní pumpa s výkonem alespoň
300l/min, při tlaku alespoň 130 barů, sací výkon alespoň 2.500 m3/hod,

2. K prokázání této části technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby provozovatel předložil:
a) Velký Technický průkaz k motorovému vozidlu (ve fotokopii), z něhož se bude podávat, že
provozovatel je držitelem alespoň 1 vysokotlakého čistícího a sacího vozu na kanalizaci a dále,
že technické parametry tohoto motorového vozidla splňují minimální technické požadavky
zadavatele na „výkon čištění a sání“ vysokotlakého čistícího a sacího vozu na kanalizaci,
specifikované v čl. XI.10 odst. 1 Výzvy (zejména požadavek na výkon a tlak vodní pumpy a
požadavek na sací výkon).
b) Technickou dokumentaci (ve fotokopii) k vysokotlakému čistícímu a sacímu vozu, v rozsahu,
v jakém z ní vyplývají technické a výkonové parametry čistícího a sacího vozu specifikované
v čl. XI.10 odst. 1 Výzvy, požadované zadavatelem na výkon čištění a sání vysokotlakého
čistícího a sacího vozu, jestliže zadavatelem požadované technické, výkonové a funkční
parametry nevyplývají přímo z velkého Technického průkazu k motorovému vozidlu.
XI.11 PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE
Provozovatel je povinen prokázat splnění základní a profesní způsobilosti, ekonomické a technické
kvalifikace, v rozsahu požadovaném zadavatelem v odd. XI.1 až XI.10 Výzvy, prostřednictvím dokladů
stanovených zadavatelem v odd. v odd. XI.1 až XI.11 Výzvy, které je provozovatel povinen předložit
v rámci své nabídky v písemné, elektronické podobě.
Zadavatel stanovuje, že provozovatel nesmí nahradit čestným prohlášením – doklady uvedené v odd.
XI.1 až XI.10 Výzvy, sloužící k prokázání základní a ekonomické způsobilost, nebo ekonomické a
technické kvalifikace.
Provozovatel je povinen prokázat splnění kvalifikace kopiemi dokladů v elektronické podobě. Doklady
prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 3 měsíců
přede dnem zahájení výběrového řízení na zadání koncese malého rozsahu.

Prokázání splnění kvalifikace poddodavatelem
Provozovatel není oprávněn prokazovat prostřednictvím poddodavatele, ani jiné třetí osoby, splnění
základních a profesních kvalifikačních předpokladů, ani ekonomických a technických kvalifikačních
předpokladů.
Zákaz plnění koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná rozšíření - kanalizace
prostřednictvím třetí osoby.
Zadavatel si vyhrazuje, že níže uvedené části obsažené v odd. B/ koncesní smlouvy o pachtu a
provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace, nesmí být plněny žádnou třetí osobou, a to
v rozsahu těchto činností:
a) Obsluha a provozování propachtované kanalizace a jejich provozních zařízení
b) Provozní úkony údržby a oprav propachtované kanalizace
c) Preventivní údržba a opravy významných provozních zařízení
d) Odstraňování provozních problémů vzniklých na propachtované kanalizaci
e) Zpracování ročních plánů údržby a oprav propachtované kanalizace
f)

Odstraňování havárií a poruch na propachtované kanalizaci

g) Zajišťování náhradního odvádění odpadních vod
h) Provádění náhradního odvádění odpadních vod a anebo náhradního čerpání odpadních vod
i)

Veškeré činnosti vyplývající ze smlouvy s odběrateli

j)

Vyřizování reklamací a stížností odběratelů

k) Zpracování a průběžné vedení provozní a majetkové evidence vztahují se k propachtované
kanalizaci
l)

Kalkulace jednotkové ceny pro stočné

m) Zpracování změn jednotkové ceny pro stočné a zpracování celkového vyúčtování všech položek
výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů,
n) Provoz zákaznického centra.
Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. zákona o ZVZ) mohou
prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než tři měsíce. Výpis
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje splnění základní způsobilosti podle odd. XI.2 a XI.3
Výzvy. Dále výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje splnění profesní způsobilosti podle
odd. XI.4 Výzvy za předpokladu, že údaje uvedené ve výpisu pokrývají požadavky, které byly stanoveny
zadavatelem na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle odd. XI.4 Výzvy.
Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů
Certifikovaní dodavatelé (provozovatelé) mohou prokázat splnění kvalifikace zadavateli předložením
certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů (§ 233 zákona o ZVZ) osobou
akreditovanou pro činnost v systému certifikovaných dodavatelů. Předloží-li provozovatel zadavateli
certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v
§ 239 zákona o ZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně
k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace provozovatelem.

Zvláštní ustanovení ke společné nabídce o účast více provozovatelů
Zadavatel nepřipouští, aby nabídka včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace, byla podána
několika provozovateli společně. Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení § 6 odst. 3, písm. a) ZVaK
neumožňuje, aby krajský úřad vydal povolení k provozování kanalizace, pokud povolení k provozování
kanalizace, které jsou předmětem žádosti o vydání povolení, bylo vydáno jiné osobě, nepřipouští tak
současně tento zákon i s ohledem na definici provozovatele § 2 odst. 4 ZVaK, aby konkrétní kanalizaci
provozovala více než jedna osoba. Z tohoto důvodu zadavatel v tomto koncesním řízení nepřipouští
podání nabídky, včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace, několika provozovateli společně.
XI. 12 DOBA PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení na zadání
koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.
XII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
XII.1 OBSAH NABÍDKY
Provozovatel může podat pouze 1 (jednu) nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel doporučuje, aby provozovatel předložil nabídku na plnění koncese malého rozsahu, na
provozování kanalizace, v tomto členění:
1. Krycí list nabídky
Vyplněný formulář „Krycího listu nabídky“ (viz Příloha č. 1 - vzorový formulář Krycího listu),
v rozsahu všech jeho náležitostí požadovaných zadavatelem k vyplnění, jenž bude obsahovat
zejména: identifikační údaje provozovatele (firma, sídlo, IČ, tel, email, kontaktní osoba, zápis
do OR) a specifikaci soutěžní nabídkové ceny pro stočné v Kč/m3 bez DPH, na rok 2020, určené
za použití Elektronického kalkulačního formuláře – koncesní modul (viz Příloha č. 9).
2. Návrh Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná rozšíření kanalizace
-

-

Návrh koncesní smlouvy o pachtu a provozování kanalizace, zpracovaný za použití Vzorového
návrhu koncesní smlouvy obsaženého v Příloze č. 5, do kterého provozovatel v souladu
s metodickým pokynem zadavatele obsaženým v odd. IX.2 Výzvy doplnil povinné náležitosti
vyžadované zadavatelem, na místech označených slovy: („doplní provozovatel“) bez toho, aniž
by provozovatel ve vzorovém návrhu koncesní smlouvy prováděl jakékoliv další změny,
úpravy, výhrady, nebo doplnění.
Návrh koncesní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za provozovatele v
souladu se způsobem jednání a podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku,
nebo zástupcem zmocněným provozovatelem k tomuto právnímu jednání a opatřený otiskem
razítka s obchodní firmou provozovatele.
Návrh koncesní smlouvy musí být obsahově identický se vzorovým návrhem koncesní smlouvy
(viz. Příloha č. 5).

3. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti provozovatele
Doklady určené zadavatelem v odd. XI. 3 a XI.11 Výzvy k prokázání základní způsobilosti (v
elektronické podobě).
4. Doklady prokazují splnění profesní způsobilosti provozovatele
Doklady určené zadavatelem v odd. XI.4 a XI.11 Výzvy k prokázání profesní způsobilosti (v
elektronické podobě).
5. Doklady prokazují splnění ekonomické kvalifikace

Doklady určené zadavatelem v odd. XI.5 Výzvy k prokázání ekonomické kvalifikace (v
elektronické podobě).
6. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
Doklady určené zadavatelem v odd. XI.6, XI.8, XI.9, XI.10 a XI.11 Výzvy. k prokázání technické
kvalifikace (v elektronické podobě).
7. Elektronický kalkulační formulář pro určení nabídkové ceny pro stočné – koncesní modul (viz
Příloha č. 9)
- Elektronický kalkulační formulář pro určení nabídkové ceny pro stočné – koncesní modul,
s výpočtem jednotkové ceny pro stočné na rok 2020, vyplněný provozovatelem v souladu
metodickým pokynem zadavatele obsaženým v odd. VII. Výzvy.
8. Prohlášení o počtu listů nabídky provozovatele - prohlášení o počtu listů nabídky opatřené
podpisem osoby (osob) oprávněné za provozovatele jednat v souladu se způsobem jednání a
podepisování uvedeným ve výpise z obchodního rejstříku, nebo zástupcem zmocněným
provozovatelem na základě plné moci k tomuto úkonu.
Z důvodu právní jistoty zadavatel požaduje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou,
nepřerušenou číselnou řadou (více viz prohlášení o počtu listů nabídky provozovatele).
XII.2 FORMA A ELEKTRONICKÁ PODOBA NABÍDKY
Nabídka na plnění koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu musí být
zpracována písemně - v elektronické podobě. Elektronickou podobu musí mít také všechny její přílohy
a doklady, kterými provozovatel prokazuje svou základní a ekonomickou způsobilost a dále
ekonomickou a technickou kvalifikaci dle odd. XI.1 až XI.11 Výzvy. Takto zpracovaná nabídka
v elektronické podobě se podává (doručuje zadavateli) prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje, kterým je: https://ezak.karvina.cz/.
Provozovatel konvertuje (převede) všechny písemně zpracované listinné dokumenty nabídky a
písemně zpracované dokumenty nabídky v elektronické podobě do „needitovatelného“ (uzamčeného)
elektronického formátu: .pdf
U elektronického kalkulačního formuláře (viz Příloha č. 9 ) provozovatel zachová zadavatelem určenou
elektronickou podobu v elektronickém formátu: .xls nebo .xlsx
Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotevírá. Zadavatel bezodkladně
vyrozumí provozovatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Taková nabídka se nepovažuje za podanou a v průběhu řízení se k ní nepřihlíží.
XII. 3 JAZYK NABÍDKY
Zadavatel požaduje, aby Nabídka provozovatele na plnění koncese malého rozsahu na provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu byla v celém rozsahu zpracována v jazyce českém, včetně všech
dokladů sloužících k prokázání kvalifikace a příloh nabídky. Listiny v jiném než českém jazyce budou
doplněny úředním překladem do českého jazyka v písemné formě.
XII.4 OSOBA OPRÁVNĚNÁ PODEPSAT NABÍDKU
Nabídka bude podepsána elektronickým podpisem statutárního orgánu provozovatele, resp.
elektronickým podpisem člena či členů statutárního orgánu provozovatele, kteří jsou podle výpisu
z obchodního rejstříku (či jiného veřejného rejstříku) oprávněni za provozovatele činit právní jednání,
v souladu s tím, jak je způsob jejich jednání za provozovatele zapsán v obchodním rejstříku, případně
v jiném veřejném rejstříku, ve kterém je provozovatel zapsán.
XIII. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

1. Nabídka na plnění koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu se
podává písemně, výhradně v elektronické podobě, prostřednictvím zadavatelem stanoveného
elektronického nástroje specifikovaným v odd. XIII. odst. 2 Výzvy.
2. Elektronickým nástrojem zadavatele je: https://ezak.karvina.cz/
3. Příjem nabídek provozovatelů je prováděn pouze prostřednictvím elektronického nástroje
zadavatele specifikovaného v odd. XIII. odst. 2 Výzvy.
4. Provozovatel vloží svou nabídku v elektronické podobě, opatřenou elektronickým podpisem
provozovatele (viz. odd. XII.4), do elektronického nástroje zadavatele, prostřednictvím něhož ji
odešle zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek uvedené v odd. XIV. Výzvy. Datová zpráva
obsahující nabídku provozovatele musí být ve svém předmětu označena slovy: „Koncesní nabídka“
a názvem koncese: „Koncesní smlouva na provozování vodního díla – Karviná - rozšíření
kanalizace“.
XIV. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.03. 2020,
v 13:00 hod.

XV. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se koná dne 02.03. 2020,
od 13:01 hod.

XVI. VÁZANOST PROVOZOVATELE PODANOU NABÍDKOU
1. Účastníci koncesního řízení jsou vázáni svou podanou nabídku po dobu 90 (devadesáti) dnů od
konce lhůty pro podání nabídek stanovené v odd. XIV. Výzvy a po tuto dobu nesmí z
výběrového řízení na zadání koncese malého rozsahu odstoupit.
2. lhůta stanovená v odd. XVI. odst. 1 Výzvy se prodlužuje provozovatelům, s nimiž zadavatel
může uzavřít koncesní smlouvu, až do doby uzavření koncesní smlouvy, nebo do zrušení tohoto
koncesního řízení.
3. Budou-li podány námitky, pak lhůta stanovená v odd. XVI. odst. 1 Výzvy neběží. Běh lhůty
stanovené v odd. XVI. odst. 1 Výzvy pokračuje dnem doručení rozhodnutí zadavatele o
námitkách provozovateli. lhůta stanovená v odd. XVI. odst. 1 Výzvy neběží rovněž po dobu, ve
které zadavatel nesmí uzavřít koncesní smlouvu.
XVII. DOBA TRVÁNÍ KONCESE – ODŮVODNĚNÍ
S ohledem ke skutečnosti, že:


kanalizační stavba „Karviná – rozšíření - kanalizace“ byla vyprojektována a provedena k tomu,
aby sloužila soustavnému odvádění odpadních vod na mnoho desítek let - až na dobu 100 let
(projektovaná životnost),



dle odst. § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném a účinném
znění, je vlastník kanalizace povinen zajistit plynulé a bezpečné provozování kanalizace, pro
účely nepřetržitého odvádění odpadních vod,



kanalizaci lze provozovat jen na základě oprávnění uděleného vodoprávním orgánem, které
má výhradní povahu (vylučuje, aby několik provozovatelů současně provozovalo stejnou
kanalizaci),



dosavadní Smlouva o nájmu a provozování vodního díla, uzavřená mezi zadavatelem, jakožto
vlastníkem a pronajímatelem a společností SmVaK Ostrava a.s., jakožto nájemcem a
provozovatelem, byla v souladu s někdejšími doporučeními Ministerstva životního prostředí
uzavřena na dobu 10 let,



propachtovaná kanalizace je zaústěna do kanalizační soustavy ve vlastnictví SmVaK Ostrava
a.s. a současně kanalizační stoky ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. jsou zaústěny do
propachtované kanalizace,



kanalizační stavba „Karviná – rozšíření - kanalizace“ provozně souvisí s kanalizační soustavou a
čistírnou odpadních vod ve vlastnictví společnosti SmVaK Ostrava a.s.,

pak pro účely zajištění řádného, plynulého a bezpečného provozování kanalizací, shora popsaný
skutkový stav podle našeho názoru poskytuje dostatečnou oporu k odůvodnění, aby nová koncesní
smlouva o pachtu a provozování kanalizace byla sjednaná na stejnou dobu 10 let tak, jako dosavadní
smlouva o nájmu a provozování vodního díla, uzavřené mezi zadavatelem, jakožto pronajímatelem a
společností SmVaK Ostrava a.s., jakožto nájemcem a provozovatelem.
S ohledem na zákonnou povinnost vlastníka kanalizace zajistit její plynulé a bezpečné provozování pro
účely nepřetržitého odvádění odpadních vod (po dobu její životnosti, která je projektována až na 100
let) a dále s ohledem na zákonnou povinnost provádět finanční plánování obnovy kanalizace a jejich
provozně technologických částí, je z hlediska právní jistoty zadavatele a odběratelů připojených na
kanalizaci, nezbytné, aby měl zadavatel zajištěno řádné provozování své kanalizace s výhledem alespoň
na dobu 10 let dopředu.
Při dosavadním skutkovém stavu se nám jeví, že 10-ti letá doba pachtu a provozování lépe zajistí
stabilnější právní, provozně-technické a obchodní prostředí pro zajištění plynulého a bezpečného
provozování kanalizace města Karviné (provozně související s kanalizací SmVaK Ostrava a.s.), než doba
kratší (např. 5-ti letá), a to i s odvoláním na dosavadní Smlouvu o nájmu a provozování vodního díla,
která byla taktéž uzavřena na dobu 10 let, v souladu s doporučením a souhlasem Ministerstva
životního prostředí, ve spojitosti s poskytnutím dotace na výstavbu kanalizace.
XVIII. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ, PRÁVA ZADAVATELE A PRAVIDLA ZMĚNY
KONCESNÍCH PODMÍNEK
Jelikož předpokládaný příjem koncesionáře z plnění této koncese malého rozsahu na provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu činí méně než 20.000.000,- Kč bez DPH, zadavatel využil svého práva
dle ust. § 178 ZoZVZ a tuto koncesi malého rozsahu nezadává v režimu koncesního, ani jiného
zadávacího řízení upraveného ZoZVZ.
Zadavatel tuto koncesi malého rozsahu zadává mimo režim ZoZVZ, jen za použití zásad zakotvených §
6 ZoZVZ, na základě této Výzvy k podání nabídek a prokázání kvalifikace. Zadavatel při výběru
provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu, se kterým uzavře „Koncesní smlouvu o pachtu a
provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace“, bude dodržovat zásady uvedené v § 6 zákona
o ZVZ – zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Změna a doplňování koncesních podmínek: Zadavatel si vyhrazuje právo ve lhůtě pro podání nabídek,
nejpozději však 3 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek, měnit nebo doplňovat koncesní
podmínky, s výjimkou kritérií hodnocení nabídek. Dodatečné změny koncesních podmínek budou
uveřejněny na profilu zadavatele https://ezak.karvina.cz/ a rozeslány v elektronické formě do
datových schránek všech vyzvaných provozovatelů, nebo na kontaktní emailovou adresu vyzvaných
provozovatelů (které si provozovatelé určí pro komunikaci se zadavatelem). V případě dodatečné
změny koncesních podmínek zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, v závislosti na
rozsahu a významnosti dodatečné změny koncesních podmínek.
Zrušení výběrového řízení: Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení na zadání
koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu z jakéhokoliv důvodu, tedy i
bez toho, aniž by byly naplněny důvody, nebo kterýkoliv z nich, pro které by jinak bylo možno zrušit
zadávací (koncesní) řízení zadávané podle ZoZVZ, tím není dotčeno, že tato koncese malého rozsahu
na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu není zadávána podle ZoZVZ.

Splněním podmínek výzvy k podání nabídky a prokázán kvalifikace nevzniká provozovateli právo na
uzavření koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace.
XIX.1 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek otevře nabídky, které mu byly doručeny
prostřednictvím elektronického nástroje https://ezak.karvina.cz/. Zadavatel otevře pouze ty nabídky
v elektronické podobě, které mu byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek uvedené v odd. XIV. Výzvy.
Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě je neveřejné.
Otevírání nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
Při otevírání nabídek v elektronické podobě, zadavatel kontroluje, zda nabídka byla doručena ve lhůtě
pro podání nabídek, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím
otevřením manipulováno.
Kontrolou autenticity nabídky se rozumí posouzení, zda nabídka byla podepsána elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, zda tento podpis je platný a náleží osobě podávající
nabídku, resp. osobě oprávněné za provozovatele jednat.
O otevírání nabídek v elektronické podobě zadavatel vyhotoví písemný protokol.
XIX.2 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Zadavatel jmenuje 5 (pěti) člennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel
prostřednictvím hodnotící komise provede:
- kontrolu řádně doručených nabídek z hledisek stanovených v ust. § 109 odst. 2 ZoZVZ (zda
nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, zda je autentická a zda
s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno)
- posouzení úplnosti řádně doručených nabídek z hledisek požadavků zadavatele na obsah
nabídky uvedených v odd. XII.1 Výzvy,
- posouzení doručených nabídek z hlediska jejich souladnosti s koncesními podmínkami
zadavatele obsaženými v této Výzvě a jejich přílohách,
- hodnocení nabídek, v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší soutěžní nabídkové ceny pro
stočné stanoveným v odd. VI.1 a VI.2 Výzvy, podle pravidel hodnocení nabídek uvedených
v odd. VI.1 Výzvy,
- posouzení splnění základní a profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace u
toho provozovatele, jehož nabídka byla vyhodnocena dle kritéria nejnižší nabídkové ceny
pro stočné, jako první v pořadí.
2. Zadavatel je oprávněn vůči provozovatelům požadovat, aby v přiměřené lhůtě poskytnuté
zadavatelem:
a) objasnili své nabídky (včetně dokladů a údajů, které jsou součástí jimi předložené nabídky),
nebo
b) doplnili své nabídky o chybějící doklady a údaje, které mají být součástí nabídky.
Zadavatel může tuto žádost o objasnění nebo doplnění nabídky učinit opakovaně a může
rovněž poskytnutou lhůtu prodloužit, nebo prominout její zmeškání.
3. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna. Nabídka však může být
doplněna na základě žádosti zadavatele dle odd. XIX.2 odst. 2 Výzvy o údaje a doklady, které
nebudou hodnoceny podle hodnotícího kritéria.
4. Jestliže provozovatel na výzvu zadavatele neprovede objasnění, nebo doplnění nabídky ani
v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu zadavatel poskytne, je zadavatele oprávněn vyloučit
provozovatele, který se ocitnul v prodlení s objasněním nebo doplněním nabídky, z účasti ve
výběrovém řízení na zadání koncese malého rozsahu na provozování kanalizace.

5. Zadavatel vyloučí provozovatele z účasti ve výběrovém řízení na zadání koncese malého
rozsahu, jestliže jeho nabídka nesplnila koncesní podmínky zadavatele obsažené v této Výzvě a
jejich přílohách.
XIX.3 POSOUZENÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE
Následně po posouzení a hodnocení všech řádně doručených nabídek, zadavatel provede posouzení
splnění základní a profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace u toho provozovatele,
jehož nabídka byla vyhodnocena dle kritéria nejnižší nabídkové ceny pro stočné, jako první v pořadí.
Jestliže provozovatel, jehož nabídka byla vyhodnocena, jako první v pořadí, splní požadavky
zadavatele na základní a profesní způsobilost, ekonomickou a technickou kvalifikaci, pak jej
zadavatel, pokud nezruší výběrové řízení, vyzve k poskytnutí součinnosti při uzavření Koncesní
smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace spočívající v předložení
originálů listin, kterými provozovatel prokazoval svou kvalifikaci v rozsahu stanoveném v odd. XI.1
až XI.11. Výzvy a k předložení dokladů uvedených v ust. § 104 odst. 2 písm. a b) ZoZVZ.
Jestliže provozovatel, jehož nabídka byla vyhodnocena, jako první v pořadí:
a) neprokáže splnění základní a profesní způsobilosti a ekonomické a technické kvalifikace,
b) nebo nebude splňovat ostatní koncesní podmínky obsažené v této Výzvě a jejich přílohách,
c) nebo na výzvy a ve lhůtě určené zadavatelem - nepředloží zadavateli originály listin
k prokázání jeho způsobilosti a kvalifikace v rozsahu dle XI.1 až XI.11 Výzvy,
d) nebo na výzvy a ve lhůtě určené zadavatelem - nepředloží zadavateli listiny uvedené v ust.
§ 122 odst. 5 ZoZVZ,
e) anebo na výzvu a ve lhůtě určené zadavatelem - neuzavře se zadavatelem koncesní smlouvu,
pak zadavatel vyloučí tohoto provozovatele z účasti ve výběrovém řízení na zadání koncese malého
rozsahu na provozování kanalizace. Důvody pro vyloučení provozovatele z účasti ve výběrovém
řízení uvedené shora pod písm. a) a ž d) Výzvy, jsou důvody alternativní a k vyloučení provozovatele
proto postačuje, že je naplněn jen některý z nich.
Zadavatel následně provede posouzení splnění základní a profesní způsobilosti, ekonomické a
technické kvalifikace u toho provozovatele, jehož nabídka byla vyhodnocena dle kritéria nejnižší
nabídkové ceny pro stočné, jako druhá v pořadí.
Po vyloučení provozovatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako první v pořadí, z důvodů
uvedených shora pod písm. a) až d) či ne některého z nich), je nabídka provozovatele, která byla
původně vyhodnocena jako druhá v pořadí, považována za nabídku, která se umístila jako první
v pořadí. Jestliže takovýto provozovatel, jehož nabídka postoupila z druhého - na první pořadí, splní
požadavky zadavatele na základní a profesní způsobilost, ekonomickou a technickou kvalifikaci, pak
jej zadavatel, pokud nezruší výběrové řízení, vyzve k poskytnutí součinnosti při uzavření koncesní
smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace a k předložení originálů
listin, kterými provozovatel prokazoval svou kvalifikaci.
XIX.4 PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KONCESNÍ SMLOUVY
1. Zadavatel požaduje na vybraném provozovateli poskytnutí součinnosti při uzavírání koncesní
smlouvy, a to formou předložení originálů (nebo úředně ověřených kopií) všech dokladů,
kterými prokazuje svou základní a profesní způsobilost a ekonomickou a technickou kvalifikaci,
v rozsahu stanoveném v odd. XI.1 až XI.11 Výzvy.
2. Zadavatel před uzavřením koncesní smlouvy odešle vybranému provozovateli výzvu, aby ve
lhůtě určené zadavatelem, doručil do jeho sídla - originály, nebo úředně ověřené kopie všech
dokladů, kterými provozovatel prokazuje svou základní a profesní způsobilost a ekonomickou a
technickou kvalifikaci, v rozsahu stanoveném v odd. XI.1 až XI.11 Výzvy.
3. Zadavatel vyloučí vybraného provozovatele z účasti v tomto výběrovém řízení na zadání koncese
malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu, jestliže nepředloží zadavateli
doklady podle odd. XIX.4 odst. 2 Výzvy a podle odd. XIX.5 Výzvy, ve lhůtě určené zadavatelem.

4. Zadavatel uzavře „Koncesní smlouvu o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření
kanalizace“, jejíž obsah je závazně určen v Příloze č. 5, s tím provozovatelem kanalizace, který ve
lhůtě pro podání nabídek doručí zadavateli:
a) nabídku na plnění koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu
specifikované v odd. III.2 a III.3 Výzvy, v souladu s Koncesní smlouvou o pachtu a provozování
vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace, jež tvoří Přílohu č. 5 Výzvy,
b) s nejnižší jednotkovou cenou pro stočné na rok 2020 (v Kč/m3) bez DPH za odvádění
odpadních a srážkových vod prostřednictvím propachtované kanalizace, závazně
kalkulovanou pro rok 2020 a určenou v souladu s odd. VII. Výzvy a Přílohou č. 9 ,
c) jež bude splňovat koncesní podmínky zadavatele obsažené v této Výzvě a jejich přílohách č. 1
až č. 11 a
d) jež bude splňovat všechny předpoklady základní a profesní způsobilosti, ekonomické a
technické kvalifikace stanovené zadavatelem v odd. XI.1 až XI.11 Výzvy pro účast ve
výběrovém řízení na zadání koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu
a dále na výzvu zadavatele doručí do jeho sídla:
e) originály, nebo úředně ověřené kopie všech dokladů, kterými provozovatel prokazuje svou
základní a profesní způsobilost a ekonomickou a technickou kvalifikaci, v rozsahu
stanoveném v odd. XI.1 až XI.11 Výzvy,
f)

originály dokladů uvedených v odd. XIX.5 Výzvy a ust. § 122 odst. 5 ZoZVZ.

XIX.5 DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KONCESNÍ SMLOUVY
Jestliže nelze u vybraného provozovatele zjistit údaje o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona
č. 253/2008 Sb., postupem podle ust. § 122 odst. 4 ZoZVZ, pak zadavatel vyzve vybraného
provozovatele, aby ve lhůtě určené zadavatelem předložil zadavateli doklady uvedené v ust. § 122
odst. 5 ZoZVZ, konkrétně:
a) výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích,
b) identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem provozovatele,
c) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
d) seznam akcionářů,
e) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
f) společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu nebo stanovy.
XX. VYHRAZENÍ PRÁV ZADAVATELE
1. Vyloučení uchazeče: Jestliže se vybraný uchazeč ocitne v prodlení s uzavřením koncesní
smlouvy o pachtu a provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace, nebo pokud
před uzavřením smlouvy nepředloží provozovateli originály listin, kterými prokazoval svou
kvalifikaci, pak bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení a zadavatel má právo uzavřít
koncesní smlouvu s dalším provozovatelem, jehož nabídka se umístila z hlediska
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny pro stočné, jako druhá v pořadí, jestliže
zadavateli předloží originály listin, kterými prokazoval splnění své kvalifikační způsobilosti.
2. Zrušení výběrového řízení: Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení na
zadání koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu z jakéhokoliv
důvodu, tedy i bez toho, aniž by byly naplněny důvody, nebo kterýkoliv z nich, pro které by
jinak bylo možno zrušit zadávací řízení zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, tím není dotčeno, že tato koncese malého rozsahu na provozování
kanalizace pro veřejnou potřebu není zadávána podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek.
3. Za zpracování nabídky nepřísluší provozovateli žádná náhrada nákladů. Veškeré náklady
spojené se zpracováním a podáním nabídky si provozovatel hradí ze svého.

4. Splněním podmínek této Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace nevzniká
provozovateli právo na uzavření Koncesní smlouvy o pachtu a provozování vodního díla –
Karviná - rozšíření kanalizace.
5. Nedílnou obsahovou součástí této Výzvy je vzorový návrh „Koncesní smlouvy o pachtu a
provozování vodního díla – Karviná - rozšíření kanalizace“ (viz Příloha č. 5), jenž představuje
závazné provozní, technické, užívací, obchodní, platební a jiné podmínky plnění předmětu
koncese malého rozsahu na provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.
6. Nedílnou obsahovou součástí této Výzvy jsou její Přílohy č. 1 až 11.
7. Zadavatel tuto koncesi malého rozsahu na služby nezadává v koncesním, ani
jiném zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - obsahující seznam dílčích osmi staveb tvořících předmět pachtu, členěných na jednotlivé
stavební objekty identifikované názvem a číselným označením
Příloha č. 3 – obsahující ve formě snímku z katastrální mapy v měřítku 1:50 000 polohové určení
jednotlivých dílčích staveb identifikovaných v Příloze č. 2
Příloha č. 4 – obsahující projektovou dokumentaci skutečného stavebně technického provedení
jednotlivých dílčích staveb identifikovaných v Příloze č. 2.
Příloha č. 5 - Koncesní smlouva o pachtu a provozování vodního díla – Karviná rozšíření kanalizace
Příloha č. 6- Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících
č. 877/DPS/KA/K/2019
Příloha č. 7 - Seznam předávacích míst
Příloha č. 8 - Seznam nemovitostí připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu
Příloha č. 9 - Elektronickém kalkulačním formuláři pro zpracování nabídkové ceny pro stočné
Příloha č. 10 – Čestné prohlášení – základní způsobilost
Příloha č. 11 – Seznam významných zakázek na služby ve formě čestného prohlášení
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