VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK –
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ
Název zakázky

Výběr provozovatele v akci Kanalizace a
čistírna odpadních vod v obci Klec

- druh zakázky

Veřejná zakázka na výběr provozovatele vodohospodářské
infrastruktury – koncese malého rozsahu.
NEJEDNÁ SE O KONCESNÍ ŘÍZENÍ PODLE ZZVZ.
Předmětem plnění koncesní smlouvy je provozování
kanalizační sítě a čistírny odpadních vod pro veřejnou
potřebu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí
vyhlášky č.428/2001 Sb. v platném znění a další vymezené
činnosti při správě vodohospodářského majetku obce Klec.
Obec Klec
Obec
00666467
CZ00666467, Obec Klec není v projektu plátcem DPH
Klec 75, 378 16 Klec
Ing. Miroslav Homolka,
jednatel CZ PROFI-SERVIS s.r.o.
zástupce zadavatele
mhomolka@centrum.cz
+420 605 278 396
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 6. 2017
v 15.00 hodin, do té doby musí být nabídky doručeny.
Místem podání nabídky je kancelář zástupce zadavatele na
adrese CZ PROFI-SERVIS s. r. o., Mánesova 11/3b, 370 01
České Budějovice. Možnost doručit nabídku osobně či
libovolnou doručovací službou. Nabídky musí být
vyhotoveny v českém jazyce ve dvou výtiscích (originál +
kopie).
Kvalifikační a koncesní dokumentace je přílohou této VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK-OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO
ŘÍZENÍ a na vyžádání je dostupná v elektronické verzi u
zástupce zadavatele.
Jediným hodnotícím kritériem je výše ceny pro stočné pro
konečné odběratele bez nájemného, vyjádřená v Kč/m3.
Předpokládaný celkový příjem koncesionáře činí 740 tis. Kč
bez DPH za období 1. 7. 2017 – 31. 12. 2022.
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Předpokládaný příjem
koncesionáře
V Kleci dne 5. 6. 2017

Ing. Miroslav
Homolka

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Homolka
Datum: 2017.06.05 16:43:05 +02'00'

Ing. Miroslav Homolka
jednatel CZ PROFI-SERVIS s.r.o.
zástupce zadavatele

Výběr provozovatele v akci
Kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Klec
1

