PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
dle ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě:
Zadavatel:

Město Český Krumlov
Sídlo: Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČO: 00245836
Zastoupené: Mgr. Dalibor Carda, starosta
(„Zadavatel“)

Veřejná zakázka:

Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví
města Český Krumlov

Druh veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Evid. č. VZ:
Datum uveřejnění ve VVZ

Koncese na služby
Koncesní řízení (část osmá ZZVZ)
Z2020-043664
10.12. 2020

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby (koncese) zajišťující bezpečné a plynulé
provozování vodohospodářského majetku, tj. vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, které
jsou ve vlastnictví veřejného zadavatele, města Český Krumlov, a to v souladu s národními
právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále s podmínkami
stanovenými pro tento provoz rozhodnutími správních úřadů. Služby provozování v rozsahu daném
uzavřenou koncesní smlouvou budou zajišťovány po dobu 10 let, se zahájením provozování
k 1. 4. 2021.
Cena sjednaná ve smlouvě:
Cena pro vodné bez DPH v 1. roce provozování: 38,00 Kč/m3
Cena pro stočné bez DPH v 1. roce provozování: 46,61 Kč/m3
b) Použitý druh zadávacího řízení:
Jedná se o nadlimitní koncesi na služby zadanou v koncesním řízení dle § 180 a násl. ZZVZ.
c) Označení účastníků zadávacího řízení:

Sídlo

IČ

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

60849657

Dodavatel
ČEVAK a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

25656635

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:
•

v tomto zadávacím řízení nenastalo
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e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, vč. odůvodnění jejich výběru:
Název dodavatele:
ČEVAK a.s.
Sídlo:
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ:
60849657
Statutární zástupce:
Ing. Jiří Heřman, předseda představenstva a
Ing. Pavel Linzer, MBA, člen představenstva
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 657.
Odůvodnění výběru dodavatele:
V souladu s doporučením hodnotící komise, ustanovené Zadavatelem pro výše uvedené zadávací
řízení, Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
f) Označení poddodavatelů dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva:
Dodavatel, ČEVAK a.s., dle nabídky nepředpokládá zajistit plnění veřejné zakázky za pomoci
poddodavatelů.
g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem,
byly-li použity:
•

pro toto zadávací řízení není relevantní

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
•

pro toto zadávací řízení není relevantní

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
•

pro toto zadávací řízení není relevantní

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního
systému, pokud k tomuto došlo:
•

pro toto zadávací řízení není relevantní

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto
elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
•

nenastalo - nabídky podány v elektronickém nástroji zadavatele

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet
zájmů zjištěn:
•

nenastalo

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel
odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci
•

pro daný charakter služeb, při kterém se jedná o komplexní provozování vodohospodářské
infrastruktury města, není z technických ani ekonomických důvodů vhodné, aby veřejná
zakázka byla rozdělena na části.

n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78
odst. 3 ZZVZ, pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci:
•

pro toto zadávací řízení není relevantní

Dne 25. 3. 2021

podepsal
Mgr. Dalibor Digitálně
Mgr. Dalibor Carda
Datum: 2021.03.25
Carda
13:53:02 +01'00'

……………………………………..
Zadavatel – město Český Krumlov
Mgr. Dalibor Carda, starosta
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