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V Petkovech dne 27. 9. 2020 

 

Obec Petkovy vypisuje nabídku na zpracování: 

 

Studie proveditelnosti kanalizace a ČOV pro obec Petkovy 

 

 

Zadavatel: Obec Petkovy, Petkovy 57, Dolní Bousov 29404 

Kontakty: petkovy@seznam.cz, datová schr. gzkb5ae, starosta Bc. Martin Kubeček 

 

Perspektivní investiční cíl: 

Vybudování odpadní kanalizace v obci Petkovy 

Cíle této studie proveditelnosti: 

- Vyhodnotit technické, ekonomické a ekologické aspekty záměru vybudovat 

ČOV v obci Petkovy, v souvislostech s cílem nalézt optimální řešení pro 

avizovaný projekt stavby 

- Posoudit možné alternativy a realizovatelnost projektu kanalizace pro obec Petkovy 

 

Bližší kritéria pro studii: 

 Studie zohlední pouze obec Petkovy (pro Čížovky je počítáno s domácími ČOV).  

 Předpokládaná částka za pořízení této studie je do 100 000 Kč bez DPH. 

 Studie má navrhnout všechny možné alternativy kanalizace a ČOV. 

 Studie má odhadnout náklady u všech alternativ kanalizace a ČOV. 

 Studie bude zpracována a předána obci Petkovy do 6 měsíců od podepsání smlouvy. 

 Studie bude obsahovat i vyjádření příslušných institucí min. Povodí Labe, odboru 

Životního prostředí a Stavebního úřadu k zamýšleným variantám kanalizace a ČOV. 

 Studie bude předána ve dvou vyhotoveních, a to včetně všech posudků  

- 1x vytištěna a zaslána na adresu obce Petkovy nebo předána osobně na    

       Obecním úřadu Petkovy 

- 1x elektronicky v pdf zaslána emailem nebo datovou schránkou obci Petkovy 
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Bližší informace pro studii: 

 Obec má v současné době 128 rodinných domů a 315 občanů, studie má 

zohlednit rozvoj obce do roku 2050 tj. kapacita až 170 domů a 400 občanů. 

 Napojení na kanalizaci a ČOV v Dlouhé Lhotě není možné, odmítnuto obcí 

Dlouhá Lhota z důvodu kapacity nově budované ČOV. 

 Pozemky mezi obcemi Petkovy a Dlouhá Lhota byly typovány pro budování 

ČOV Petkovy, pozemky odmítnuty k prodeji nebo velmi nákladné na pořízení. 

 Obec Petkovy zvažuje možnost vybudovat ČOV na obecním pozemku  

parc. č. 780/1 v obci Petkovy u dolní nádrže, kde je vodoteč od Hořeního rybníka. 

 Studie navrhne nejvhodnější variantu pro umístění ČOV.  

 

Kritéria pro dodavatele studie proveditelnosti: 

 

1. Praxe v oboru a odborná kvalifikace min. 10 let 

2. Dodavatel má kapacitu zpracovat a předat obci Petkovy tuto studii maximálně 

do 6 měsíců od podpisu smlouvy, a to včetně odborných posudků. 

 

Posouzení a hodnocení nabídek 

 

- Obec Petkovy si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění 

podmínek uvedených výše.  

- Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti, kdy 

hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 

 

Lhůta pro podání nabídek 

 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 10. 2020 v 12:00 hodin. 

 

 

Požadavky na způsob zpracování a zaslání nabídky 

 

Nabídka bude doručena v českém jazyce a dodavatel může podat do lhůty podání 

pouze jednu nabídku. Nabídka bude obsahovat název, adresu a kontakty na 

dodavatele. Nabídka může být zaslána pouze elektronicky, a to buď emailem na 

petkovy@seznam.cz nebo datovou schránkou na gzkb5ae. 

 

 

 

  

Za obec Petkovy     Bc. Martin Kubeček 

       Starosta 
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