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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Základní identifikační údaje uchazeče o veřejnou zakázku

yypraCOváflÍ hydraulického modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces“
‚‘5opinění Generelu splaškové kanalizace v obci Psáry a Dolní Jirčany — hydrodynamický výpočet

nestacionárního proudění stokami v lokalitě Pražská — Psárská)

Právní forma

Palackého třída 12, 612 00 Brno

Identifikační číslo 46964371

CZ46964371

KB Brno venkov, č.ú.: 24301-641/0100

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Tel. I E — mail 541 426 011/info~aquaprocon.cz

Kontaktní osoba Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

Tel. / E — mail 541 426 011 / info~aquaprocon.cz

Celková nabídková cena
bez DPH 148.000,- Kč

V Brně dne 16.12.2015

Název

Sídlo

AQUA PROCON s.r.o

společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení

Daňové identifikační číslo

Osoba oprávněná jednat
jménem či za uchazeče

Ing. Jan Po‘ jednatel společnosti



A PROCON s.r.o. r AQUA
a inženÝ~ spolecnost PROCON

2. prokáZátlÍ kvaliflkačnícll předpokladů
1 Základní kvalifikační předpoklady2. ‚akouchaZečOveřeiflouzakázku čestně prohlašuji,

e ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení firma AQUA PROCON s.r.o. jako právnická osoba a členové
statutárního orgánU

a nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu,

b. nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu

c dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu

d. vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e. dodavatel není v likvidaci

(. dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a zároveň ve vztahu ke spotřební dani
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to Jak v Ceské republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele

g. dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotní pojištění, a to jak
v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

h. dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to Jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele

i. dodavatel ani žádný z odpovědných zástupců ani jiných osob, odpovídajících za činnost dodavatele
dle ~ 54 písm. d), prostřednictvím kterých dodavatel tuto činnost vykonává, nebyl v posledních 3
letech pravomocně disciplinárně potrestán ani mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle
zvláštních právních předpisů

~. dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k. dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
prace podle zvláštního právního předpisu — zákon č. 435/2004 Sb. v platném znění

V Brně dne 16.12.2015

Název a adresa uchazeče: AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
iČ: 46964371, DIČ: cZ46964371

)méno a příjmení statutárního zástupce:

Jan Polášek

hydraulického modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces“ str. 3
Nablcika 2650-15, 16.12.2015



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 6597
července 1992

~ C 6597 vedená u Krajského soudu v Brně
;T~AQUA PROCON s.r.o.

~: Brno, Palackeho tr. 12, okres Brno-město, PSC 61200
~—

‚číšIo: 469 64 371
T‘~ Společnost $ ručením omezeným
~
~ projektová činnost ve výstavbě
~r provádění staveb, jejich změn a odstraňování
~ projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým

~X způsobem
~•: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

~« činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
~: výkon zeměměřických činností
~• geologické práce
j~gán;

~Ĺ Ing. JOSEF ŠEBEK, dat. nar. 11. září 1959
~ Brno - Jehnice, Pod Vrškem 8

~- Ing. JAN POLÁŠEK, dat. nar. 11. června 1957

~Ĺ Brno - Jehnice, Pod Vrškem 3
~dnání: Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel

Vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 70%

Ing. JAN POLÁŠEK, dat. nar. 11. června 1957
Brno - Jehnice, Pod Vrškem 3, PSČ 62100

Vklad: 30 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30%

~itál: 100000,-Kč
~‘LbteČnosti:
~ Právní formou společnosti je společnost s ručením omezeným.

~ke dni:2 prosince 2015 05:20

‚seřeln‘ch rejstříků elektronicky podepsal “ČR. Krajský soudvBrně ~iČ 00215724]‘ dne 2.12.2015v 11:25:57
‘ ‚gjÁ%ZpjNsKOCOW7A

k: Ing. JOSEF ŠEBEK, dat. nar. 11. září 1959
Brno - Jehnice, Pod Vrškem 8

—
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~M2UA PROCON
46964371
Palackého třída 768/12, 612 00, Brno - Královo Polc.. 1

~tČ. ~‘
W Projektová činnost ve výstavbě

ho oprávnění: 27.07.1992

~ní: na dobu neurčitou

It
J~íč. 2

tti obsahu

Prováděni staveb, jejich změn a odstraňování
~%o oprávněni: 27.07.1992
~Vněni: na dobu neurčitou

3

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytování software, poradenství« oblasti informačních technologií, zpracováni dat,
hostingové a související činno~ti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studii a posudků
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

$ého opľávnění 27.07.1992

;Právnění: na dobu neurčitou
L.

~Č. 4

3ni: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni daňové evidence

3kého oprávněni: 19.12.2008

~rávnění: na dobu neurčitou
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AQUA‘
M PROCON

‚dovOdU a kanalizace města Český Brod

~ generel vodovodu a kanalizace mesta.
~-‘~tu: region Třebíčsko

VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
stoková síť: 31 005 metrů stok, 9 461 EO, vodovodní síť: 40 911 metrů řadů
Vyhodnocení podkladů a zapracování nových projektů
Vytvoření hydrodynamického modelu stokové sítě a jeho kalibrace

. Vyhodnocení stávajícího stavu stokové a vodovodní sítě, včetně
monitoringu
Určení ovlivnění recipientů odlehčovacími komorami s využitím 2D modelování
Návrh opatření včetně ekonomického posouzení

% zpracování: 2014

Í. odvodnění města Náměšť nad Oslavou
cjektu:
se o aktualizaci generelu odvodnění města.

„rojektu: region Třebíčsko
VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

~ektu: 24 092 metrů stok, 4 512 EO
Vyhodnocení podkladů a zapracování nových projektů

( Vytvoření hydrodynamického modelu stokové sítě a jeho kalibrace
[ Vyhodnocení stávajícího stavu stokové sítě, včetně vyhodnocení monitoringu
L Určení ovlivnění recipientů odlehčovacími komorami s využitím 2D modelování
Oba zpracování: 2014

~ei odvodnění města Jemnice
~;rojektu:

se o aktualizaci generelu odvodnění města.
~FProjektu: region Třebíčsko

VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
26 569 metrů stok, 3 138 EO
Vyhodnocení podkladů a zapracování nových projektů
Vytvoření hydrodynamického modelu stokové sítě a jeho kalibrace
Vyhodnocení stávajícího stavu stokové sítě, včetně vyhodnocení monitoringu
Určení ovlivnění recipientů odlehčovacími komorami s využitím 2D modelování

~ioba zpracování: 2014

vyhodnocení

~2I odvodnění města Jaroměřice nad Rokytnou
tprojektu:
~Jna se o aktualizaci generelu odvodnění města.
9 PrOjektu: region Třebíčsko

VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
19 988 metrů stok, ~ 439 EO

!racl: Vyhodnocení podkladů a zapracování nových projektů
Vytvoření hydrodynamického modelu stokové sítě a jeho kalibrace
Vyhodnocení stávajícího stavu stokové sítě, včetně vyhodnocení monitoringu
Určení ovlivnění recipientů odlehčovacími komorami s využitím 2D modelování

~. doba zpracování: 2014
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REFERENČNÍ LIST

Generel vodovodu a kanalizace města Český Brod

Jedná se o generel vodovodu a kanalizace města

stoková síť: 31 005 metrů stok, 9461 EQ.
vodovodní síť: 40 911 metrů řadů.

Středočeský kraj, obec s rozšířenou působnosti Český Brod

Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

Ing. Hana Dočkalová, Ing. Eva Čokrtová

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 12, 612 00 Brno
iČ: 46 96 43 71

Ing. Radovan Haloun
Ing. Jaromír Štosek

Vyhodnocení podkladů a zapracováni nových projektů,
Vytvoření hydrodynamického modelu stokové a vodovodní sltě a lejich kalibrace,
Vyhodnocení stávajícího stavu stokově a vodovodní sítě, včetně vyhodnocení
monitoringu,
Určeni ovlivnění recipientů odlehčovacími komorami & využitím 2D modelování,
Návrh opatření včetně ekonomického posouzení.

2014

Projektová dokumentace byla zpracována na velmi dobré technické úrovni a byla
odevzdávána objednateli v dohodnutých terminech.

Podpis;

9_l ‘f~t~~V
MĚSTO ČESKÝ BROD

odbor TOZVOJC
.4-



REFERENČNÍ LIST

Generel odvodnění města Náměšť nad Oslavou

Jedná se o aktualizaci generelu odvodněni města

24092 metrů stok, 4512 EQ

region Třeblčsko

VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172,67401 Třebíč

Ing. Karel Nedvědický, Ing. Jarmila Kašková

AQUA PROCON aro.
Palackého třída 12, 612 00 Brno
iČ: 46 96 4371

Ing. Radovan Haloun
Ing. Jaromir štosek

Vyhodnocení podkladů a zapracování nových projektů
Vytvořeni hydrodynamického modelu stokové sítě a jeho kalibrace
Vyhodnocení stávajícího stavu stokové sltě, včetně vyhodnoceni monitoringu
Určeni ovlivněnI recipientů odlehčovacími komorami s využitim 2D modelování

2014

Projektová dokumentace byla zpracována na velmi dobré technické úrovni a byla
odevzdávána objednateli v dohodnutých terminech.

Pod PiS

J2



osoby:

~$bzsah prací:

zpracováni:

Komentář:

REFERENČNÍ LIST

Jedná se o aktualizaci generelu odvodnění města

26569 metrů stok, 3138 EO

region Třebíčsko

VODOVODY A KANALIZACE, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Ing. Karel Nedvědický, Ing. Jarmila Kašková

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 12, 612 00 Brno
lČ: 46964371

Ing. Radovan Haloun
Ing. Jaromír Štosek

Vyhodnocení podkladů a zapracování nových projektů
Vytvoření hydrodynamického modelu stokové sítě a jeho kalibrace
Vyhodnocení stávajícího stavu stokové sítě, včetně vyhodnoceni monitoringu
Určení ovlivnění recipientů odlehčovacími komorami s využitím 2D modelováni

2014

Projektová dokumentace byla zpracována na velmi dobré technické úrovni a byla
odevzdávána objednateli v dohodnutých termínech.

Podpis:

OUOVODYA ALXZ CE
Idobrovo]rť svazek ob i) ®
Kuhjšov~ 1)72. 674 01 ~cbiČ

r
F

W

izka: Generel odvodnění města Jemnice

F
~kter projektu;

tah projektu:

~J~ace projektu:

dnatel:

itaktni osoba:r
~rácovatel:

Datum: 16. 12. 2015



rnlouVY objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

či.‘

Smluvní strany

Obec Psáry
Pražská 137,25244 Psáry
00241 580

Zástupce ve věcech smluvnich: Milan Vácha, starosta obce
Zástupce ve věcech technických: Vlasta Málková, místostarostka obce

tlf. 602 714 101

(dále Jen „Objednateľ‘)

a

AQUA PROCON s.r.o.
Palackého třída 12, 612 00 Brno
46964371
CZ46964371
KB Brno venkov
24301-641/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku vedéném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597.

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov,
Společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jso~J oprávněni tuto smlouvu
Podepsat a k platnosti smlouvy r~ení třeba podpisu jiných osob.

L

SMLOUVA O DĺLO

~jále jen „Smlouva“) uzavřená podle ~ 2586 a násl. ve spojení s ~ 2631 s násl. zákona č.
[ 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

„Vypracování hydraulického modelu simulujícího nestacionární
srážkoodtokový proces“

~ (Doplnění Generelu splaškové kanalizace v obci Psáry a Dolní Jirčany —

hydrodYnamickÝ výpočet nestacionárního proudění stokami v lokalitě Pražská —

[ Psárská)
L

ľ
Objednatel

Název:
Sídlo:
IČO:

Zhotovitel

Název:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel‘)

1



-jy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele;

důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je
užít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-Ii některá Strana tuto

~innost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

Po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a
na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne 16.12.2015

Za zhotovi

Ing. Jan
jednatel spi
AQUA

5

t

~ópověď strany této Smlouvy, ve smyslu ~ 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb.,
~čanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění
dmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

tluvní strany
.rilouva byla
bóbodné vůle,

1: Položkový rozpočet

it
L
~.ha

~bce

ľ

5. r. o.



ržávěreěné zprávy

Položkový rozpočet

9.000,- 1.890,-

148.000,-

18.1 5 0,-

68.970,-

10.8 90,-

Cena bez DPH
(Kč)

DPH 21%
(Kč)

~i smlouvy o dílo na akci „Vypracování hydraulického modelu simulujícíhor nestacionární srážkoodtokový proces“

most

a analýza podkladů

~ý model
~ttodelu
te a validace modelu

srážek

jýblémů při současném

15.000,-

Cena včetně DPH
(Kč)

3.150,-

57.000,- 11.970,-

35.000,- 7.350,- 42.350,-

stokové síti
~patření
~J opatření 32.000,- 6.720,- 38.720,-
‘tení opatření a formulace
[čení~

31.080,- 179.080,-


