DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Veřejné zakázky na koncesi malého rozsahu práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „ZZVZ“)

“Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu obce Nebovidy“
(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen:

Obec Nebovidy
Nebovidy 75, 280 02 Kolín 2
00235571
Ing. Jaromírem Kašparem, starostou

V zadávacím řízení zastoupen:

J&T advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
IČ 04996305

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Salmon, advokát ev. č. 16428, společník
Tel: + 420 774 720 720
e-mail: office@jtak.cz

Zadavatel obdržel dne 13.2.2018 žádost o vysvětlení koncesní dokumentace v následujícím
znění:
Dotaz č. 1
V příloze č. 1 – Vymezení předmětu nájmu Smlouvy o provozování kanalizace je uveden pouze majetek
týkající se čistírny odpadních vod Nebovidy a kanalizace v části Hluboký Důl. „Splašková kanalizace
Nebovidy a Hluboký Důl – II. etapa“ není v příloze č. 1 obsažena. Je II. etapa předmětem koncesního
řízení? Pokud ano, žádáme o doplnění přílohy č. 1.
Dotaz č. 2
Ze zadávací dokumentace a na základě dotazu č. 1 není zřejmé, jaká je celková délka stokové sítě.
Tento údaj je nutný pro stanovení referenční hodnoty výkonového ukazatele Revize kanalizace
stokové sítě. Jedná se o soutěžní kritérium. Žádáme o předložení údaje o celkové délce provozované
gravitační stokové sítě Nebovidy, Hluboký Důl.
K této žádosti zadavatel poskytuje následující doplnění:
K dotazu č. 1
Zadavatel doplňuje Svazek č. 2 – Přílohu č. 1 – vymezení předmětu nájmu o dokumenty, týkající se
splaškové kanalizace Nebovidy a Hluboký důl - II. etapa, konkrétně o projektovou dokumentaci. Tato
etapa je předmětem koncesního řízení.
Projektovou dokumentaci lze stáhnout na následujícím odkazu:
http://www.uschovna.cz/zasilka/VQTGLHR274LX5Z22-HEX/8BWADLNHYV
K dotazu č. 2
Celková délka gravitační splaškové kanalizace i se započtením II. etapy činí celkem 5803,3 m.
S úctou,
Mgr. Jan Salmon, advokát
J&T advokátní kancelář s.r.o.
J&T Advokátní kancelář
Revoluční 1003/3
110 00 Praha 1

+420 774 720 720

office@jtak.cz

www.jtak.cz

