
 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

ve výběrovém řízení („koncesním řízení“) pro zadání veřejné zakázky – koncese malého 
rozsahu na služby dle § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
 
 
Název Zadavatele:   Obec Loděnice 
Sídlo:     Husovo náměstí 4, 267 12 Loděnice 
Zastoupený:    Václav Bauer, starosta 
IČ:     00233510 
DIČ:     CZ00233510 
 
Název koncesního řízení: 
„Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Loděnice (2)“ 

 
Zadavatel, obce Loděnice, se sídlem Náměstí 77, 538 25 Loděnice, zastoupený ve výše 
uvedeném koncesním řízení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 (dále jen „Poradce“)  

v y z ý v á   d o d a v a t e l e 

 

k podání nabídky v koncesním řízení na koncesi malého rozsahu dle ustanovení § 178 ZZVZ 
s názvem „Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Loděnice“. 

Toto koncesní řízení není realizováno v režimu ZZVZ, vyjma ustanovení § 6 ZZVZ, které je 
Zadavatel povinen dodržet. Tam, kde je v Koncesní dokumentaci použito odkazů na 
příslušná ustanovení ZZVZ, jedná se o využití za účelem zjednodušení popisu zadávacích 
podmínek. 

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v souladu s touto výzvou k podání 
nabídky a Koncesní dokumentací. Účastník koncesního řízení nese veškeré náklady 
související s jeho účastí v tomto koncesním řízení a s přípravou a podáním nabídky. 

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o opakované koncesní řízení, zahájené v návaznosti na 
rozhodnutí zadavatele o zrušení koncesního řízení, zahájeného dne 12.7.2022. 

Předmět koncesní smlouvy 

Předmětem koncesní smlouvy je bezpečné a plynulé provozování kanalizace pro veřejnou 
potřebu ve vlastnictví Zadavatele v obci Loděnice, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), v platném znění, po dobu 8 let. 

Předmět koncesní smlouvy je podrobně uveden v Koncesní dokumentaci. 

Doba plnění: doba plnění je uvedena v Koncesní dokumentaci  
s předpokládaným zahájením provozování od 1. 10. 2022, po 
dobu  8 let, tj. do  30.9.2030. 

Lhůta a místo pro podání nabídek  

Lhůta pro podání nabídek:  datum: 12.9. 2022  čas: 10:00 hod.  
 
Místo pro podání nabídek:   nabídky se podávají v listinné podobě v sídle Poradce: 
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., D 03, Nábřežní 4, 

150 56  Praha 5 

 



 

Jazyk nabídky: Zadavatel požaduje, aby nabídka byla podána v českém 
jazyce. 

 
Koncesní dokumentace   
Koncesní dokumentace je ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek dostupná na webových 

stránkách obce Loděnice na adrese www.lodenice.cz/vyberova-rizeni/ds-1140/p1=8428.  

  

Předpokládaná hodnota koncese:  15 207 000,- Kč  

Údaje o hodnotících kritériích:  

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. 

Dílčí hodnotící kriteria a jejich váhy jsou stanoveny takto: 

1. Cena pro stočné bez DPH v 1. roce provozování  váha 95 % 

2. Cena pro stočné bez DPH – variabilní složka  váha 5 % 
 

Popis hodnotících kritérií a způsob hodnocení nabídek je uveden v čl. 6.2 – 6.4  Koncesní 
dokumentace. 

Otevírání nabídek 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 12.9. 2022, v 10:05 hod. v sídle Poradce, 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., D 03, Nábřežní 4, 150 56  Praha 5 (zasedací 
místnost 201 v podlaží -1). Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za 
Zadavatele všichni dodavatelé, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

Zadávací lhůta 

Zadávací lhůta činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a 
končí dnem doručení Oznámení o výběru dodavatele. 

Jistota za nabídku 

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty za nabídku ve výši 200.000,- Kč dle podmínek 
uvedených v Koncesní dokumentaci.  

Prohlídka místa plnění 

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2.9. 2022 v 10:00 hod. se srazem účastníků před 
areálem ČOV Loděnice.  

 V případě zájmu o účast na prohlídce místa plnění, kontaktujte nejpozději  2  pracovní dny 
před konáním prohlídky kontaktní osobu Poradce zadavatele:  

Ing. Eva Frýbová, e-mail: frybova@vrv.cz), tel: 603 321 119 

V případě, že nikdo z dodavatelů neprojeví zájem o účast na prohlídce, prohlídka místa 
plnění se nebude konat. 

Zrušení koncesního řízení 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit koncesní řízení, a to i bez udání důvodu. 
 

 

 

 
…………………………………. 
Ing. Lukáš Drbola, ředitel divize 03  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Poradce Zadavatele 
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