ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”)

koncesní řízení malého rozsahu

Název veřejné zakázky

„Provozování vodohospodářské infrastruktury obce
Bystřice u Benešova- vodovodu pro veřejnou potřebu“

Zadavatel

město Bystřice
Sídlo

Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
IČO

00231525
Číslo zadavatele

B/K/1/2015

I.
Předmětem koncesního řízení je provozování vodohospodářské infrastruktury- vodovodu pro veřejnou
potřebu v majetku zadavatele v městě Bystřice v rozsahu daném provozní smlouvou a koncesní
dokumentací po dobu10 let, kdy koncesionář v souladu s provozní smlouvou zajistí plynulé
a bezpečné provozování vodovodu pro veřejnou potřebu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,
přičemž bude řádně, účelně, účinně a hospodárně užívat pronajatý majetkem zadavatele a platit
zadavateli nájemné.
II.
Zadávací řízení bylo zadáváno formou koncesního řízení malého rozsahu. Zadavatelem zpracovaná
zadávací dokumentaci byla schválena Státním fondem životního prostředí, který prostřednictvím
operačního programu životní prostředí – Pro vodu, vzduch a přírodu financoval rekonstrukci úpravny
vody v Bystřici.
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III.
Vlastní zadávací řízení bylo zahájeno rozesláním výzev uchazečům k podáním nabídek dne 3.5.2016.
Dále byla výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele,
webových stránkách zadavatele a úřední desce zadavatele.
IV.
Nabídku v zadávacím řízení podali zadavateli tito uchazeči:


Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o,
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659,
IČ: 47535865,
se sídlem: Černosleská 1600, 256 01 Benešov,
takto:
-

Cena pro vodné (soutěžní cena) – 33,16 za 1m³ bez DPH

-

Limit vývoje ztrát pitné vody – nabídnutá RH – 3.95 tis. m³/km/rok

Jiný uchazeč nabídku v zadávacím řízení nepodal. Zadavatel žádného uchazeče ze zadávacího řízení
nevyloučil.
V.
Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení byla podána pouze nabídka jediného uchazeče společnosti
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., jehož nabídka nebyla ze zadávacího řízení vyřazena,
rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky jediného uchazeče, a to
 Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o,
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659,
IČ: 47535865,
se sídlem: Černosleská 1600, 256 01 Benešov,
takto:
-

Cena pro vodné (soutěžní cena) – 33,16 za 1m³ bez DPH

-

Limit vývoje ztrát pitné vody – nabídnutá RH – 3.95 tis. m³/km/rok
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VI.
Po té, co zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky, požádal zadavatel v souladu s ustavením
§30 koncesního zákona o vydání předchozího stanoviska Ministerstva financí k uzavření koncesní
smlouvy.
Po té co, zadavatele obdržel souhlasného stanoviska k uzavření koncesní smlouvy ministerstva financí
a po té, co byla koncesní smlouva schválena dle ustanovením § 23
koncesního zákona
zastupitelstvem města Neveklov, uzavřel zadavatel dne 30.6.2016 s vybraným uchazečem
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IČ: 47535865, se sídlem: Černosleská 1600, 256 01
Benešov koncesní smlouvu. Uzavřená koncesní smlouva nabyla účinnosti dne 1.7.2016.
VI.
V souladu s ustanovením § 32 koncesního zákona předal zadavatel dne 27.7.2016 Ministerstvu pro
místní rozvoj údaje k registraci koncesní smlouvy v rejstříku koncesních smluv.
Dne 29.7.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj koncesní smlouvu na Provozování vodohospodářské
infrastruktury obce Bystřice u Benešova- vodovodu pro veřejnou potřebu registrovalo. Na základě této
skutečnosti zpracoval zadavatel tuto závěrečnou zprávu.
Tím zadavatel splnil veškeré své zákonné povinnosti ze zadávacího řízení koncese malého rozsahu a
zadávací řízení je ukončeno.
Zpracoval
Mgr. Jiří Oswald
V plné moci zadavatele
Město

Bystřice
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