MĚSTO

BYSTŘICE

Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

Výzva k podání cenové nabídky
výzva č. 10/2012
Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky
1. Zadavatel:
Název zadavatele:
se sídlem:
IČ:
Telefon:
Kontaktní osoby:
E-mail:

Město Bystřice
Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice
002 31 525
317 793 217 / 602 402 325
Ing. Libor Topol - místostarosta
podatelna@mestobystrice.cz

2. Předmět zakázky:
Zajištění koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Bystřice.
Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy je 40 mil. Kč bez DPH vzhledem k
předpokládané době platnosti smlouvy (10 let).
Zejména se jedná o:
1. Přípravu podkladů ke koncesnímu řízení (oznámení o zahájení koncesního řízení, koncesní
dokumentace vč. návrhu koncesní smlouvy)
2. Organizační zajištění průběhu koncesního řízení (zveřejnění oznámení, organizační zajištění
posouzení kvalifikací a hodnocení nabídek, pomoc při vypořádání případných námitek
apod.)
3. Kontrola správnosti koncesní smlouvy před jejím uzavřením
Vaši cenovou nabídku prosím rozdělte dle výše uvedených bodů a zapracujte do vašeho návrhu
smlouvy.
Předpokládaná hodnota předmětu zakázky je max. 500 tis. Kč bez DPH. V případě, že bude
nabídková cena vyšší, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit výběrové řízení.
Předpokládaný termín realizace koncesního řízení – 2.pololetí roku 2012. Návrh termínů uveďte
do smlouvy o dílo.
Místo plnění: Město Bystřice
3. Nabídka bude zpracována v následujícím pořadí:
- Základní a profesní kvalifikační předpoklady
- Návrh smlouvy

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele uvedenou výše a to doporučenou poštou, osobně
nebo kurýrem nejpozději do 12:00 hod. místního času, dne 29. 8. 2012. Nabídky doručené
pověřené osobě v předstihu zůstanou až do doby stanovené pro otevírání obálek s nabídkami
neotevřené u zadavatele.
5. Požadavky na splnění kvalifikace
- základní kvalifikační předpoklady – čestné prohlášení
- profesní kvalifikační předpoklady – kopie Živnostenského listu a doklad o členství v České
advokátní komoře
6. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Zadávací lhůta je stanovena na 120 kalendářních dnů. Počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro
podání nabídek.
7. Otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek je neveřejné.
8. Hodnotící kritéria
Hodnocení nabídek provede zadavatel podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnotit se bude celková
nabídková cena bez DPH.
9. Zadavatel může zadání zakázky zrušit bez udání důvodu

V Bystřici, dne 15. srpna 2012

Mgr. Daniel Štěpánek
starosta města

