8. Vyhlášení veřejné zakázky – ČOV, I. etapa

Důvodová zpráva
Předkládá: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA - starosta
Datum projednání: 18.6.2019
Obsah předkládaného materiálu: Zastupitelstvu obce je k projednání předložen záměr vyhlásit
Veřejnou zakázku s názvem ČOV, I. etapa. Předmětem této zakázky by mělo být zvýšení kapacity
ČOV tak, aby dostačovala aktuálním potřebám obce (navýšení na 2600 EO). Dále jsou předmětem
zakázky práce zajišťující částečné odpachování ČOV. Celkové náklady vč. DPH by neměly
přesáhnout 7 mil. Kč. Tato částka je také alokována ve schváleném rozpočtu obce pro rok 2019.
Obec v současné době disponuje PD prvního stupně, na základě kterého byla odevzdána žádost o
vydání stavebního povolení. Jakmile obec obdrží druhý stupeň, tj. Prováděcí dokumentaci spolu
s výkazem výměr, může připravit Zadávací dokumentaci.
Jelikož celková projektová dokumentace obsahuje také II. etapu, která obsahuje celkové
odpachování prostřednictvím odpachovací jednotky a navýšení kapacity ČOV zohledňující budoucí
potřeby obce (navýšení na 3500 EO) a která bude přímo navazovat na I. etapu, bude i I. etapa
soutěžena ne jako Veřejná zakázka malého rozsahu, ale v souladu se Zákonem o zadávání veřejných
zakázek.
Ke dni projednání oproti plánu, obec však nedisponuje všemi potřebnými podklady pro zpracování
Zadávací dokumentace. Vlastní schválení dokumentace tak musí Zastupitelstvo obce projednat na
jednom ze svých příštích zasedání.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace nebyla v Zastupitelstvu
obce projednána. Projednán byl pouze postup výběru vítězného uchazeče, viz usn č. 3/054 ze dne
10.09.2018. Zvolený postup však nebyl v souladu s interní směrnicí č. 1/2015. Zřejmě i z tohoto
důvodu dochází ke komplikacím při plnění VZ.

Související usnesení: 3/054 ze 10.09.2018

Přílohy:

Ke stažení VZmR na zpracování PD https://www.obecbast.cz/file.php?nid=1757&oid=6430949

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bašť
i)
Bere na vědomí informace obsažené v Důvodové zprávě k bodu Vyhlášení veřejné
zakázky – ČOV, I. etapa
ii)
ukládá Mgr. Vítězslavu Kalibovi, MPA, předložit Zastupitelstvu obce Bašť k
projednání Zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné zakázky s předmětem
ČOV Bašť, I. etapa.

