OBEC SYTNO

Obec Sytno vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele vodovodu
a kanalizace v obci Sytno
Rozsah a obsah předmětu plnění provozovatele vodovodu a kanalizace :
-

Provozování vodovodu, kanalizace a stokové sítě dle provozního řádu.
Zajišťování odběru vzorků..
Vedení provozního deníku a provozních záznamů.
Zjišťování závad a nedostatků.
Zajišťování oprav zařízení na základě dohody s objednatelem.
Provádění drobných udržovacích prací
Vedení a předání aktualizované majetkové a provozní evidence.
Fakturace vodného a stočného

Kvalifikační předpoklady uchazeče:
Do výběrového řízení se může přihlásit fyzická či právnická osoba, která sama nebo její odpovědný
zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování vodovodů nebo kanalizací, pro
které se povolení k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5
odst. 1 v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace
(v tomto případě se jedná o rozsah do 500 fyzických osob).
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání obsahově zaměřeném na vodovody a
kanalizace nebo v příbuzném oboru a má nejméně 4 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace,
- nebo vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu v oblasti
vodovody a kanalizace a má nejméně 2 roky praxe v oboru vodovody a kanalizace.
Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje
takový obor středního vzdělání s maturitní zkouškou, který je výukou obsahově zaměřen alespoň na
4 z těchto činností:
a) znalost právních předpisů v oboru vodovody a kanalizace,
b) znalost procesů souvisejících s jímáním vody, úpravou vody na vodu pitnou včetně hygienického
zabezpečení a dopravy vody,
c) znalost procesů souvisejících s čištěním odpadních vod, kalovým hospodářstvím a sběrem
odpadních vod stokovými systémy,
d) znalost právních předpisů souvisejících s tvorbou ceny vodného a stočného,
e) schopnost vyhodnocení údajů rozboru vody, vymezení možných závad v úpravárenském procesu,
f) schopnost analýzy nedostatků rozvodného systému a ztrát vody v trubní síti,
g) schopnost vyhodnocení údajů rozboru odpadních vod, vymezení základních nedostatků stokového
systému.
h) schopnost provádět analýzy v oblasti hospodárnosti provozu a tvorby ceny vodného a stočného,
i) schopnost posouzení záměrů rozvoje z hlediska ekonomiky a dopadů na provozní náklady v oboru
vodovodů a kanalizací.
Za příbuzný obor k oboru vzdělávání obsahově zaměřenému na vodovody a kanalizace se považuje
rovněž dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, doplněné vzděláním akreditovaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zakončeným složením odborných zkoušek, obsahově
zaměřených alespoň na 4 z činností podle odstavce 1.

Zahájení činnosti provozovatele:
od 1.1.2021
Podání nabídky:
Uchazeči mohou své nabídky zaslat poštou, nebo osobně předat do 31.12.2020 do 17h, v kanceláři
OÚ Sytno: Sytno 72,34901 Stříbro,a to v uzavřené obálce opatřené nápisem:
„PROVOZOVATEL VODOVODU, KANALIZACE A STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI SYTNO – NABÍDKA
NEOTVÍRAT “.

(V případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení, nikoliv datum podání)
Nabídka musí povinně obsahovat:
- Základní údaje o předkladateli nabídky včetně doložení kvalifikačních předpokladů a kopie
oprávnění k podnikání v oboru.
-Přílohu o referencích uchazeče.
Termín vyhodnocení doručených nabídek bude včas zveřejněn na úřední desce OÚ
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek a výběrové řízení kdykoliv v
průběhu zrušit.
Zveřejněno na úřední desce.
vyvěšeno dne: 27.8.2020
sejmuto dne:

