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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Základní identifikační údaje uchazeče o veřejnou zakázku

»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)

Název Sweco Hydroprojekt a. s.

Sídlo Táborská 31, 140 16 Praha 4

Právní forma Akciová společnost

Identifikační číslo 26475081

Daňové identifikační číslo CZ26475081

Komerční banka a. s., pobočka Praha 4, Č. ú.Bankovní spojení 1700041/0100

Ing. Milan Moravec, PhD., předseda představenstva
Osoba oprávněná jednat Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
jménem či za uchazeče Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

tel.: 261 102 222, fax: 261 215 186,Tel. I E — mail
e-mail: f)raha(ä~sweco.cz

Ing. Stanislav Hanák,Kontaktní osoba ředitel divize 151 Sweco Hydroprojekt a. s.,

tel.: 261 102 315, mobil: 724 284 729,Tel. / E — mail
fax: 261 215 186, e-mail: stanis1av.hanak~sweco.cz

Celková nabídková cena
227 000,- KČbez DPH

V Praze, dne 17.12.2015
Sweco Iäydroprojekt as.

ústředí Praha
Táborská 31, 14016 Praha4

lng(‘Marika Macková ng. Vladimir Mikule
Členka představenstva místopředseda představenstva

Jména a podpisy osob oprávněných jednat jménem či za uchazeče
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
statutárního orgánu společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.

o splnění základních kvalifikačních předpokladů
podle ~ 53 odst.1 písm. a) až k) zákona Č. 13712006 Sb., v platném znění:

a) společnost Sweco Hydroprojekt as. ani žádný člen jejího statutárního orgánu 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,

b) společnost Sweco Hydroprojekt a.s. ani žádný člen jejího statutárního orgánu nebyli
pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání podle zvláštních právních předpisů,

c) společnost Sweco Hydroprojekt as. v posledních 3 letech nenaplnila skutkovou podstatu
jednání nekalé soutěže formou podpláceni podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči majetku společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. neprobíhá nebo v posledních 3 letech
neproběhlo insolvenČní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) společnost Sweco Hydroprojekt a.s. není v likvidaci,

f) společnost Sweco Hydroprojekt a.s. nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky,
g) společnost Sweco Hydroprojekt a.s. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné

zdravotní pojištění,

h) společnost Sweco Hydroprojekt as. nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

i) žádný člen statutárního orgánu ani odpovědný zástupce nebyl v posledních 3 letech
pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle
zvláštních právních předpisů,

j) společnost Sweco Hydroprojekt a.s. není vedena v rejstříku osob se zákazem plněni
veřejných zakázek a

k) společnosti Sweco Hydroprojekt as. nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena
pokuta za umožněni výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V Praze dne ([2. ~~0<~iweco Hydroprojekt as.
ústředí Praha

Täborské 31,14018 Praha4

‚ Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Moravec, Ph.D.
ta představenstva

Sweco Hydroprojekt as. iČ: 26475081
ústředí Praha praha@sweco.cz
Táborská 31 www.sweCo Cz
14016 Praha 4 www.sweoogroup Com
Telefon +420 261 102222
Firma je zapsána do obchodního rejstřlku vedeného Městským soudem v Praze odd B vložka 7326
Je nositelem cartilikaci ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001 2005. ČSN OHSAS 18001 2008.

S



Strana 1 z 4

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ~generovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle 5 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších

předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 09.11.2015

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firmaiNázev
Sweco Hydroprojekt a.s.

1.2. Právní forma
Akciová společnost

1.3. Sídlo
Táborská 31
14016 Praha
Ceská republika

1.4. IČO
26475081

1.5. Statutární orgán

Jméno a přijmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Milan Moravec, Ph.D. předseda představenstva

Ing. Vladimir Mikule mlstopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková člen představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA člen představenstva

Způsob a rozsah jednání
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy
představenstva, nebo písemně pověřeným členem. Odštěpný závod zastupuje vůči třetím osobám
jeho vedoucí - ředitel. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně.
Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj
podpis. Za odštěpný závod se podepisuje jeho vedoucí - ředitel tak, že k názvu odštěpného
závodu či otisku razítka připojí svůj podpis.

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením 5 53 odst. 3 zákona, že:
. 553 odst. 1 písm. a)

nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin špáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné
činnosti, podílnictví, přijeti 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; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutárni orgán nebo
každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat ja) tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen sta}utárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či
žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
!lOžkY; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území
Ceské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
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. 5 53 odst. I písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 5 předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,

. 5 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
podle zvláštního právního předpisu,

. 5 53 odst 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenčni 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,

. 5 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci,

. 553odst. 1 písm.f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele,

. 553odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to Jak v Ceské
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

. 5 53 odst 1 písm. h)
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 podnikáni či bydliště dodavatele,

. 553 odst. I písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 5 54 písm. d) požadováno prokázáni
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

. 553 odst 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek.

. 553 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožněni výkonu nelegální práce
podle zvláštního právního předpisu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanoveni 5 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení ~ 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název I I Obory Datum Datum
dokladu Vystavil Předmět podnikání činnosti vystavení platnosti

I Městská -~ Živnostenský list I část Praha I cinnost podnikatelských,finančnich,organizačnlch a 05.11.2001
31 0004-1 02282 ~ ekonomických poradců~
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MěstskáŽivnostenský list část Praha Viz poznámka I za tabulkou 02.06.2004
31 0004-162725 4

MěstskáŽivnostenský list část Praha Činnost účetních poradců, vedení úČetnictví 13.06.2002
3 10004-115359 4

MěstskáŽivnostenský list Část Praha Geologické práce v oblasti inženýrské geologie, 02.06.2004
31 0004-1 62724 4 hydrogeologie

MěstskáŽivnostenský list část Praha Inženýrská Činnostv investični týstavbě 05.11.2001
31 0004-1 02270 4

Živnostenský list Městskáčást Praha Mikrobiologický rozbor (voda) 05.11.200131 0004-102281 4

MěstskáŽivnostenský list část Praha Nakládáni s odpady (vyjma nebezpečných) 05.11.2001
31 0004-102279 4

MěstskáŽivnostenský list Část Praha Planografické a kresličské práce 05.11.2001
31 0004-1 02268 4

MěstskáŽivnostenský list Pořádáni kulturních produkci, zábav a provozováni 18.07.2006
310004-19950608 část Praha zařízení sloužících zábavě4

MěstskáŽivnostenský list Pořádání odborných kurzů, školení a jiných 18.07.2006
310004-19950609 Část Pi~ha vzdělávacích akci včetně lektorské činnosti4

MěstskáŽivnostenský list část Praha Poskytováni software a poradenství v oblasti 05.11.2001
31 0004-1 02272 hardware a software4

MěstskáŽivnostenský list část Praha Posuzování vlivů na životní prostředí 05.11.2001
31 0004-1 02269 4

Živnostenský list Městskáčást Praha Projektová činnost ve výstavbě 05.11.200131 0004-1 02276 4

MěstskáŽivnostenský list část Praha Projektováni elektrických zařízeni 05.11.2001
310004-102283 4

MěstskáŽivnostenský list část Praha Provádění staveb, jejich změn a odstrařiováni 05.11.2001
31 0004-1 02277 4

MěstskáŽivnostenský list Část Praha Reklamní činnost a marketing 18.07.2006
310004-19950614 4

Živnostenský list Městskáčást Praha Služby v oblasti administrativnl správy a služby 18.07.200631 0004-1 9950610 4 organizačně hospodářské povahy

MěstskáŽivnostenský list část Praha Stanoveni nerozpustných látek ve vodě 05.11.2001
310004-102278 4

MěstskáŽivnostenský list část Praha Výkon zeměměřických Činností 05.11.2001
310004-1 02264 4

Živnostenský list Městskáčást Praha Základní chemický rozbor (voda) 05.11.2001310004-102280 4

MěstskáŽivnostenský list část Praha Zpracování dat, služby databank, správa síti 13.06.2002
31 0004-115346

. 4 (

MěstskáŽivnostenský list část Praha Zprostředkováni služeb v oblasti hardware a 13.06.2002
31 0004-115358 software4
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lozn. 1
Cinnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, zemědělství a lesnictví, vodního
hospodářství, životního prostředí a odpadového hospodářství

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 16.06.2004. Rozhodnuti o zápisu dodavatele do
seznamu nabylo právní moci dne 28.06.2004.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 05.08.2015.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 09.11.2015

Evidenční číslo: CP2015009416

Q Elektronicky
podepsáno cerUfikátem
1Svz2.mmr.cz
dne 9.11.2015



SWECO

OSVĚDČENÍ (REFERENČNÍ ZÁZNAM) O ŘÁDNÉM POSKYTNUTI SLUŽBY

PREDMÉT SMLOUVY O 01i0 ‚

Detailní generel odvodnění pro město Benešov.. Centrum
DRUH SLUZEB— DRUH DOKUMENTACE:

Zpracováni generelu odvodněni pro současný i výhledový stav rózvoje města Benešova, se
zahrnutím všech aspektů problematiky, včetně výstupů v podobě vytvoření podkladů pro plán
obnovy stokové sítě. ‘

HLAVNI PARAMETRY DILA WYKON. PRUTOK PQCET EQ DELl« SIT~ APOD.):

Počet zásobenýóh obyvatel: 15 878 v r. 201-1, 23 588 v r. 2016

ULOHAPOsKYrOVATELE SLUŽBY VE SMLOUVE: .

Generel byl zpracován včétně.niěflc[ kampaně v povodí a stokové síti jako koncepční materiál,
využitelný jako podklad pro rozhodování o údržbě a rozvoji vodohospodářské infrastruktury
města Benešova, . . .

TERMÍNY‘
I ~RMÍN ZAIIAJENIA DUKONCENI POSKYTNUT~ SLUzay:

Sweco Hydroprojekt a.s.

ODBĚRATEL:
NAZEV ORGANIZACE:

Město Benešov
ADRESk

Masaiykova nám. 100,25601 Benešov

OSOBA ODBĚRATELE POVĚŘENÁ
JM~NQ A R~JJMENi:

Ing. Roman Tichovský rnistóstarosta

POSKYTNÜTÍM INFORMACE:
TELEFON: “

724187713

CENA:
S!aUVNI CElIN

5 989,6 tisíc Kč
Iř~JESTlCNI NARLADY:

‚ - - 176 miliónů Kč

ZPOSOSZABEZPECENI FINANCOVAŽd DILA (PROJEKT (SPA, FOND SOUDRŽNOSTt STRUKIURALNI FOND, DOTAGNI TITUL CR, VLASTNI ZDROJE
UWESTORA. JINY ZDROJ APOD.): .

. . TE~,IIN ZAXAJENI A DOKONCENI STAVBY:(JE-Ll RELEVMITNI)

2014
ZHODNOCENI KVALITY: .

Všechny práce byly dokončeny a odvedeny ve výborné kvalitě, k plné spokojenosti odběratele. .

PofllkAK&

- Q HID bENEŠO‘
~/~t€~ykovO fláWěsti LUk. 71

. - . . ~ .dUIng Roman Tichovsky
‚ Jméno Razítko odběratele ĺ Podpis
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Osvědčení o řádném poskytnutí služby

Pražská vodohospodářská spoiečnost.a.s. ..

se sídlem Praha 1, Staré Město, Zatecká 110/2, PSC 110 00 .

IC: 25656112 .

DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290
(dále jen PVS)

potvrzuje, že společnost: .

HYDROPROJEKT CZ as.
se sídlem Táborská 31, 14016 Praha4 .

IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081 . .

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
(dále i jen poskytovatel služby)

poskytla pro naši společnost v období 1999 - 2011 službu v oblasti zpracování plnohodnotného generelu
odvodnění celého území hlavního města Prahy pro akci „Cenerel odvodnění ‚izemnfho celku JiLm. Prahy“.
Rozsah generelu odvodnění je uveden v příloze Č. 1. Generel byl zpracován v požadovaném termínu a ve
velmi dobré kvalitě.

Toto osvěd~ení se vydává na žádost společnosti HYDROPROJEKT CZ a.s.

PJ~A2SKA
VODONOSPODÁ&SKÁ
SPOLEČNOST as.

[~:1
1±1

V Praze 18.7.2011
PP*ŽSM
VODOHOSPQDA.*S‘Á

Žaleckó 2/116, 11001 Praha I
D1Č CZ2~65ójj2

402-

Mgr.
generální ředitel

‘15-

Žatecká 110/2, Praha 1—Staré Město• iČ: 256551 12~ QlČ: CZ25656112 Z Bankovní spojeni: lha Royal Bank of Scotland N.y., LŮ.: 6755515400
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. . Příloha
f Předmět smlouvy o dílo:

( Generel odvodnění územního celku hlavního města Prahy.

Ďiůiiilužeb — druh dokumentace: .

( Zpracováni plnohodnotnéhó generelu odvodnění (GO) celého území hlavního města Prahy (HMP).
i~jji~~ parametry díla (výkon, průtok, počet EO, délka sítě apod.):
GO byl zpracován pro území o ploše 496 ~«~2 (49 600 ha), s kanalizační sítí jak jednotného typu (centrální část), tak I

J oddílného typu (okrajové částQ. Na řešeném území v současnosti žije cca 1 300 000 obyvatel, dále se v něm nachází cc800 000 pracovních příležitostí (tedy cca 1 567 000 EO).
Charakteristika díla:
V rámci poskytnuté služby je zpracován plnohodnotný GO HMP, řešený integrálním přístupem pomocí simulač
technologií, s využitím moderních možností hydroinformatiky, metod matematického modelování. GO je zpraci
plně digitálně na základě kompletního doměření stokové sítě a monitorovacích kampaní, zahrnuje oddílnou splaški
i jednotnou kanalizaci, řešení Čov, oddílnou kanalizaci a posouzení vlivů na vodní toky. Zpracováni výhledoi
stavu se zabývá odvodněním celého území na základě platného územního plánu a konceptu nového územního r
lIMP. Na tuto celkovou koncepČi celého území dále navazuje zpracování samostatných detailních GO pro dílčí úz~
celky: Západní město, Kunratice, Koloděje, Hlubočepy — Holyně, severní část Prahy, jihovýchodní části Prahy, Kb
Vinoř, Modřany — Komořany, východní část Prahy. ‘

Zpracování GO proběhlo pomocí nestacionárního simulačního modelu. Pro kalibrapi a verifikaci modelu
provedena samostatná měřící kampaň, jejíž parametry v podobě její délky, počtu srážkoměrů, počtu hladinor
(průtokoměrů), popř. odběru vzorků, byly stanoveny odpovídajícím způsobem. Kalibrace modelu proběhla úspěš
plně v éouladu a pravidly a standardními požadavky na kalibrační práce. Výsledky jeho verifikace pak pot‘
oprávněnost provedených l~alibraci, a tedy i požadovanou kvalitu použitého modelu, protože plně odpov
standardním normativům a běžně uplatňovaným požadavkům.

. Osoba odběratele pověřená poskytnutím Informace:

Jméno a př~mení: Ing. Hana Kulanová ITelefon: 261 170 245
. Úloha poskytovatele služby ve smlouvě

x Hlavní dodavatel I Subdodavatel
Cena
Smluvní cena: Investiční náklady:

48,72 mil. Kč
Způsob zabezpečení financování díla (projekt ISPA, Fond soudržnosti, Strukturální fond, dotační titul CR
vlastní zdroje investora, jiný zdroj apod.): . Vlastní zdroje investora.

. Termíny:
Termín zahájení a dokončení poskytnuté služby: Termín zahájení a dokončení stavby:(je-Iirelevantní)
Zahájení v r. 1999, další zpracování formou .

průběžného pokračování s dokončováním v r. 2011.
Zhodnocení kvality: .

Jednotlivé části tt) koncepční přípravy realizaóe městských infrastrukturních investičních opatření, průběžně zpracová
společností HYDROPROJEKT CZ a.s., byly a jsou dokončovány k naší úplné spokojenosti, ve smluvních termínech a v
vyhovující kvalitě.
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SWE CO

OSVĚDČENI (REFERENČNÍ ZÁZNAM) O ŘÁDNÉM POSKYTNUTÍ SLUŽBY

-

PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO:

Generel kanalizace ťriěsta Broumova včetně pasportu stávajících odlehčovacích komor a návrhu jejich
úprav v rozsahu dokumentace pro územní řízeni

DRUH SLUŽEB — DRUH DOKUMENTACE.

Generel, DUH

HLAVNÍ PARAMETRY DILA WYRON, PRŮTOI~ POČET ED, DÉLKA SITĚ APOD.):

Generel kanalizace v rozsahu:
- délka kanalizační sítě —33,9 km,
- počet kanalizačních šachet a objektů ö56,
- celková plocha odvodňovaného území —257 ha,
- počet ekvivalentních obyvatel (EO) —35 000 EQ.

CKARAKrERISTIKA DÍLk

Spolupráce na zpracování Generelu kanalizace města Broumova včetně pasportu stávajících
odlehčovacích komor a návrhu jejich úprav v rozsahu dokumentace pro územní řízení ‚

... -..

ODBERATEL
nÁzev ORGN4IZACE.

DHI a.s. .

ADRES%

Praha 10, Na Vrších 5/1490, PSČ 10000

OSOBA ODBERATELE POVERENA POSKYTNUTIM INFORMACE.
JMÉNO A PŘIJMEM TELEFON

Ing. Jaroslav Kinkor +420 267 227 134, +420 604 732 423

ÚLOHA POSKYTOvATELE SLUŽBY VE SMLOUVĚ ‚

Subdodavatel

ZPUSOB ZABEZPEČENI FINANCOVÁNÍ DILA (PRWEKr ISFA, FOND SOUDRZN05TI STRUKTURÁLNÍ FOND, DOTAČNÍ TITUL ČR, VLASTNI ZDROJE

IřfVEST0RA, JINÝ ZDROJ APOD.): .

Vlastní zdroje investora -

TERMÍN ZAHÁJENÍ A DCKQNČENÍ POSI(flNin-Ě SLUŽBY:

1/2011—12/2012

ZHODNOCENÍ KVALITY:

Dilo bylo předáno v požadovaném rozsahu a kvalitě a stanoveném terminu.

POZNÁMKA,

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. dopowčuji ke spolupráci na projektech obdobného rozsahu a
zaměření. ‘IB

~



Podle ověfovacl mlhy Úřadu městské části Praha 4
poř.č. vidimace 1l11216712013
tato úplná kopie obsahující 2 strany
souhlas! doslovně s předloženou listinou, z niž byla pořlzena.
a tato listina je prvopisem obsahujicím 2 strany.
Listina, z niž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný
zaJišťovacl prvek, jenž je součásti obsahu právniho významu této
listiny.
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 11-5311-0100

SMLOUVAQDĺLO .

(dále 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 akcí:

„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)

Čl.l

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název: Obec Psáry
Sídlo: Pražská 137, 25244 Psáry
IČO: 002 41 580
Zástupce ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta obce
Zástupce ve věcech technických: Vlasta Málková, místostarostka obce

Uf. 602 714 101
(dále jen »Objednatel)

a

1.2 Zhotovitel .

Název: Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Táborská 940/31, 14016 Praha 4
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1700041/0100
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předs. představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: společi-‘ost zastupuje vůči třetím osobám v celém
rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy
představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Hanák, ředitel divize 151
Ing. Karel Královec (HIP)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném X)(X, oddíl X, vložka X.

(dále jen ‚Zhotovitel‘)

Výšeuvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské
smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

T~L4
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 11-5311-0100

12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu ~ 1740 odst. 3 zák. Č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění
podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejích pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož připojuji své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Psárech dne V Praze dne 17.12.2015

Za objednatele Za zhotovitele
Sweco Hydmprojekt a.s

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4

ľ
Ing. Marika Mocková -~1í~g Vladimír Mikule
Členka predstavenstva místopředseda představenstva

192-15,4564,5311



Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 11-5311-0100

. příloha č. 1 Smlouvy o dílo na akci
»Vypracováni hydraulického modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces‘

Položkový rozpočet

Kompletace a analýza podkladů 25 000 5 250 30 250

Matematický model
- stavba modelu

. . 98000 20580 118580
- kalibrace a validace modelu
- tvorba zatěžovacích srážek

Analýza problémů při Současném 30 000 6 300 36 300

Opatření na Stokové síti
- návrh opatření
- testování opatření 55 000 11 550 66 550
- zhodnocení opatření a

formulace doporučení

Zpracování závěrečné zprávy 19000 3990 22990

Celková cena 227 000 47 670 274 670

192-15,4564,5311 6


