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Vyřizuje/linka: Soukup / 33 
V Jičíně dne: 03.01.2022 

 

„ČOV JIČÍN – MODERNIZACE ASŘTP“ 
 
Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit pro zpracování a podání nabídky na modernizaci systému řízení 
ČOV Jičín. Rekonstrukce spočívá ve výměně programovatelných průmyslových automatů a k tomu 
navázaných technologických prvků. Zároveň se doplní dva nové řídící rozvaděče DT1 a DT2. 
Kabeláž a kabelové trasy zůstávají (až na nepatrné výjimky) stávající, taktéž ostatní elektroinstalace 
(stavební, motorická, čidla MaR, ochranné pospojování, uzemnění). 

 
Technické řešení: 
 
Rozvaděče 
V čistírně odpadních vod Jičín jsou stávající rozvaděče umístěny ve dvou rozvodnách – v hlavní rozvodně 
v budově mechanického předčištění a v rozvodně kalového hospodářství v zadní budově. Rozvaděče 
obsahující pouze silové prvky zůstanou beze změny. Z rozvaděčů obsahující PLC a ovládací moduly 
pohonů budou kompletně šetrně demontovány veškeré přístroje s ohledem na kabeláž, která se až 
na drobné výjimky nemění. Do těchto rozvaděčů by měly být instalovány nové skříně s přístrojovým 
vybavením.  
Rozvaděče pojezdových mostů (LP, UN, DN) by měly být vyměněny kompletně. Vzhledem k agresivnímu 
prostředí požadujeme rozvaděče v nerezovém provedení. 
Podrobný popis a další doplňující informace jsou uvedeny v Technické zprávě – viz PŘÍLOHA č.3 
Projektová dokumentace. 
 
Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče obsahovala:  
 

a) vyplněný krycí list nabídky 
b) vyplněné rozpočty 

 lapák písku  
 Most UN1 
 Most UN2 
 Most DN1 
 Most DN2 
 Vstup, lapák písku 
 Usazovací nádrže, denitrifikace, aktivace 
 Zahuštění a uskladnění kalu 
 Regenerace a ČS KALU 
 Hygienizace 
 Plynojem 
 Dmychárna 
 Vytápění, energetika 
 Kotelna 
 Kalové hospodářství VN a USN 
 Naklápěcí žlaby 
 Hlavní rozvodna 
 Zadní rozvodna 
 šatna 

c) doklad o oprávnění k podnikání  
 
Způsob hodnocení nabídek:  
Základním hodnotícím kritériem je celková výhodnost nabídky. 
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Termín a místo plnění: 
Předpoklad realizace: 8/2022 – 5/2023 
Předání staveniště: do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele. 
 
Místem provádění stavby je ČOV Jičín 
 
Případné dotazy ohledně zakázky je možno konzultovat na tel. č.: 493 544 833, 602 689 928 pan Josef 

Soukup, vedoucí ČOV. 
 
Doručení nabídek:  
Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne 31.01.2022 do 10:00 hodin. 
Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 
428, 506 01 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní 
dobu sekretariátu (kontakt: 493 544 811), nejpozději do 10:00 hodin dne 31.01.2022. Rozhodující 
je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí 
zásilky adresátem.  
 
Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena 
 

"NABÍDKA - „ČOV JIČÍN – MODERNIZACE ASŘTP“ – NEOTVÍRAT!" 
 

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.  
 
 
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci 
je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. 
S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat 
zakázku v předmětné věci dle zákona resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku 
se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.  
 
S vítězným uchazečem bude uzavřena písemná smlouva o dílo. 
Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy zajistí Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. 
 
Provedené práce budou fakturovány na základě dílčího plnění dle rozpočtu. Právo fakturace vzniká 
zhotoviteli po odsouhlasení věcné a cenové správnosti zjišťovacího protokolu nebo soupisu provedených 
prací a dodávek ze strany objednatele. Každá faktura musí obsahovat jako přílohu zjišťovací protokol nebo 
soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem. Výše faktury bude odpovídat skutečně 
provedeným, objednatelem objednaným pracím, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele na 
zjišťovacím protokolu, který vystaví zhotovitel. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Faktury bez uvedených náležitostí nebo přílohy nejsou způsobilým platebním podkladem a 
objednatel je oprávněn je bez dalšího vrátit zpět zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s úhradou ceny za 
dílo. 
 

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, 
jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti 
a podpisu smlouvy nebo potvrzení/akceptace objednávky s vítězným uchazečem.  
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Přílohy: 

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě): 
 krycí list nabídky – příloha č. 1 
 rozpočty – příloha č.2  

 lapák písku  
 Most UN1 
 Most UN2 
 Most DN1 
 Most DN2 
 Vstup, lapák písku 
 Usazovací nádrže, denitrifikace, aktivace 
 Zahuštění a uskladnění kalu 
 Regenerace a ČS KALU 
 Hygienizace 
 Plynojem 
 Dmychárna 
 Vytápění, energetika 
 Kotelna 
 Kalové hospodářství VN a USN 
 Naklápěcí žlaby 
 Hlavní rozvodna 
 Zadní rozvodna 
 šatna 

 Projektová dokumentace – příloha č.3 
 

 

 

 

Děkuji předem za poskytnutou součinnost. 

  

Josef Soukup 

vedoucí ČOV 


