
PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o.
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 Ol

zapsaná v OŘ KS Ústí n. L, odd. C, ví. 12676

Nabídka

"Psáry - intenzifikace COVM

V Ústí nad Labem, dne l. 8. 2018

Tel<on:
Fax;

475 201 580

474 720 561
1: provod@provod.cz

Bankovní spojení: CSOBa.s, Ústí n. L.
číslo účtu: 182 817 168/0300

IČO: 250 23 829
DIČ:CZ2502382



Krycí list nabídky

Veřejná zakázka

". -y zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
reiné zakázky: "Psáry - intenzifikace ČOV "

ÚdajeJdod^vatelL
Obchodní jmeno^___-_ --^
právní formi:_. ___ - -
Sídlo, resp_misto podnikáni:
Spisova^nacka __,,_
IČ:_.-^- -
DIČ:

ID datové schránky

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Jméno, příjmení, titul:

Telefon:

Fax:

E-mail:

^Cenová nařídka
Celková cena veřejné zakázky

(díla) bez DPH

PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o.

Společnost s ručením omezeným

V Podhájí 226/28, 400 Ol Ústí nad Labem

C 12676 vedená u Krajského soudu v Ústi nad Labem

250 23 829

CZ25023829

+420 475 201 580

+420 474 720 561

provod@)provod. cz

Sqjvgsu

Šárka Plichtová

+420475201581

+420 474 720 561

sarka. plichtova@provod. cz

Hodnota DPH
Celková cena veřejné

zakázky (díla) včetně DPH

2 171 950,00 Kč

^Oprávněná osoba dodavatele

Jméno, příjmení, titul:

Telefon:

Ing. Petr Plichta

+420 475 201 580

Fax:

E-mail:

+420 474 720 561

petr. plichtaiSprovod. cz

Podpis oprávněné osoby dodavatele: Ing. Petr Plichta

Razítko:

v Ústí nad Labem dne l. 8. 2018

-ppoyQo;
iníenýfsko spoteční^^r^

V Podhá|l 226/28
400 01 Ústi nad Labem

"Tel, ; 47p 201 590
fe: 4//'Ti'O 561
?382<('[>jt^CZ25023829
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Výpis

z obchodnfho rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ustf nad Labem

oddíl C, vložka 12676

,aturií""'k"azáPISUL
,pisováznaíl<a:_

31. Července 1997

3bchodnífir"'a:_
ildlo:

C 12676 vedená u Krajského soudu v Ustf nad Labem

PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o.
V Podhájí 226/28, Bukov, 400 Ol Ustf nad Labem

RentifÍkaenLífetoL
Tavní f°rmaL

250 23 829

Společnost s ručením omezeným

>ředmŽt podnikáni:
projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni daňové evidence

prováděni staveb, jejich změn a odstraňování
^osk)ftovaní služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci
výkon zeměměřických činnosti

Statutární orgán:
Jednatel:

Ing. PETR PLICHTA, dat. nar. 14. března 1968
Na Pláni 311, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 31, července 1997

Počet tlenu:

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
.rokura:

ŠÁRKA PLICHTOVÁ, dat. nar. 18. srpna 1970
Na Pláni 311, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
Ing. JITKA MALÁ, dat. nar, 16. března 1971
Švabinského 430/68, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Ing. PAVEL KOCŮR, dat. nar. 12, Června 1974

_č. p. 18, 592 61 Drahonfn

ipoleínlci:

Společník:

Prokuristé zastupují spoleínost samostatně.

Ing. PETR PLICHTA, dat. nar. 14. března 1968
Na Pláni 311, Skorotice, 403 40 Ústi nad Labem

aklad^Í<a^tďT
>statnfsÍ<"teŘostÍ:-

Vklad: 3 100 000. - Kč
Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100 %
Druh padnu: základní

3 100 000.- Kč

Obchodnf korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
^Zá!<onaA_90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

a'eplalnék". _,
'ani: 16. kvétna 2018 08:26

1/1
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iis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 17.07.2018 12:50:05

PROVOĎ - taiený"ki >pdi!iBost'8-1'-0'
>'ftalu: v pirfhiji 226/28, 400 Ol, Ústi nad Ubcm - Bukov

Ar^"">oroby:T8 29

'-'fal°"^^"^^° m'rf-'
s"^^<"'""^lFlichta(l)

1^^'" 3^1M7_

^^, ^ikU: Proj.ktoviaiBOStvevyst. vbS

Dnbi, vK>sti: Ohlaiovciviz. tí
V^. ofrivrtri: 3'-<7-lm
Dob. plamoffl oprávnfafc M dobu nrarBtou
O^nUny Stupce:

jmfoo. pMjmcni: lig. Petr PUchta (l)

{iiwslaiM aprívwm C.2
liicání: Činnoat iíČetnich poradců, vedení úíetnictví, vedení daňové evidence

DnibSvootd: Oblaiovd vtzani
Vznik oprtvnfai: 15.09^003
Dob* platnosti oprávnéní: na dobu neuríttou
Odpovědny Stupce:

JméaoapHjmenI: šíriu PUchlovi (2)

Íivnosteaské oprávnění C.3

Pfcdraét podnikání: Výroba, obchod a služby aeuvcdené v přflohéch l ai 3 Živnostenského zákona
Obory fiimosti:

Drob Íivnosti:

vnik oprivDhí:

Zprostředkováni obchodu a služeb
Vdkoobthod > niloobcliod
Zastavárenski ČÍuaost a makiobchod s použitým zbožím
Poradťoská a konzaltaini ÍSnnost, zpncoviní odborných studií a posudků
SlnÍby v oblastí administrativní aprtvy a sluíby organizaíné hospodářské povahy
ProTOzováni t^ovýchovných a tportovnfch zafizeai lorgaitizoviní sportovní Knností
(Mitašofvaci volni

31.07.1997
n*a platnosti oprivnéri: n> dobu acurfltou

2'nas'wlsoprmme, ií{.4
Provádiní sUveb, jtjidi zmiin a odatratoviní

<-: OhUhn.d vizini
[°Privaim: 07.04^010

D°ba Ptaasti opiivninfc li* dobu neurtítou
°*m!*)>z&a, pc,..

^ lab> . pfijneaf: ing. petr Plidito (l)
w"mskt"PrS>,MT3

<P°dniUnj-
Svnosti:

n"t°PrivnU:

Poskytflivaní služeb v oblasti bezpeťnosti a ochrany zdrán' při práci
OhlaSovad vízaná

28.03.20U

-1- ZVW 18 WEB 0041W2
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osli npirfvB&ii: o' li<'b° """"Hto"

o^vtíw:as!'"'cl
Tj>in<" PífJ°'ffli:

Bc. Michal Janíček (3)

stéopráweme.6
j^t*"-- ^ ^^y. Výkoo zcm&aiěřickýcli íinností
""'"""OhMcvacl vázané

^""L^^le u^0"taplitnorti opnvntoi: na dobu neurtíto.,
Wi>^lnv^"PC''

Imínoaptíjmem: Ing. Jiří Blahna (4)

^.-wt^'"A"/x"<'"faB "c"'0

' wstmbi
' Adrea; v podlláif "6/28, 40> >1, Cstf nad Labem - Bukov

IdCTlifikai"1 iisloprovozovay: .1U03548407
ZaliájCTl provozováni dne: 01.04.2010
~^^ VtítfnaU 1611/19, 153 00, Praha 5 - Radotín
Idmlifibini  1° provozovny: IM9939S41
Zahájení provozování dne: 09J0.2014
Aiima: Knternvskt 574/177, 326 00, Plzeii - Koterov
Idmtífikalini ifslo provozovny: 1011758334
Zahájeni provozování dač: 10.08,2017
Aitasa: KnkÝran 51, Mé Ol, Tiinov

Ucnlifitaini ilslo provoícvny: 101175S342
Zahájení provozování dne: 10.08.2017

2. Činnost účetních poradců, vědem účetnictví, vedeni daňové evidence
Afasa; V Podbájf 226/28, 400 Ol, Cstf nad Labem - Bukov
Idcntifikaini číslo provozovny: 10B3548407
Zahájení provozování dne: 01.04.2010

3, Vvroba, obchod o shcby neuvedené v přílohách l aS3 žhTtostenského zákona
Obor činnosti: Vethiabchoil a maloobchod

Adresa V Podhájí 22</28, 400 Ol, Ústi nad Labem - Bnkav
Uoitiaaini číslo provozovny: 1003548407
Udjem proTOzovánf dne; 08JMJ010

Obor cmwssti: Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studií a posudků
A.'lresa: Hraítfiki 56/12, 400 Ol, Ůstf nad Labem - listi nad Labem-centrum

loprovomvny. 11)03S4M<9
zaMjcni provorovam dne: 08.04^010
Á'ln5a: V Podháji 22<fl8, 400 Ol, Ústí nad Labem - Bukov

l cisto provozovny: 10035484U7
:: 118.04 J010

.
^es'. : VHtínska 1611/19, 153 00, Praha 5-R*dotm

mikainl (Mg provozovny: 100W30842
M provozováni dne: W.10^014

Adresa:
Kukýrna 51, US Ol, TitnovL,

ai cisto provozovny: 11111758342
ajai ptovozovam dne: 1(1.08.2017

KoterovsU 574/177, 326 W, Pbeii - Koterov
"UikaSniťialo provozovny: 1011758334

ovinl<tae:ll). 08.2017

A<h- ť ""wstt: SluSby "ahlasH admmatrativni správy a shdby orgwiziKm hospodáfstt povahy
aai VPodIiáJi22(/28,4aO<l, ÚatíDadLaÍ>em-Bnkov
TOItaiai (y" pmvozomy: 1003548407
"JM provozcvani dne: 08.04^010

-2-
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VčStínska 16U/19, 153 00, Praha 5 - Radotin

f^^i (teto provozovny: 10B9930842
""S^voiovfol dne: 09. 10.2014IdCBl"
Zaliij"'!?1'
Ai)"32'

KoterovsU 574/177, 326 Ofl, Plzeň - Kotcrov

^fitatí &i° prov°z°TOyilon758334
^ITnrovmovfal dne: 1B.08.2017
bije. " f- Kukýma 51, 666 Ol, TISnov

AS.ÍnfiMo provozovny 1011758342
si'J^;°ZOTto''dnc:u-118;2017,

li: Zproslfedkováni obvhodu a služeb
V Podhájí 226/2S, 400 Ol, Ultfnad Labem - Bnkov

yo, dfilacni Eiato Prov.°zovny^o^84()7
,rovozovanídne:07. 04á010

VHtfnská 1(11/19, 153 00, Praha S . Radotfn

Ídentifitaini ílslo provozovny: 10(W93( 42
Zaliajeni provozoviui dne. 09. 10.2014
^^; Kukyrna SI,  6 Ol, Ti8n<v
l*atifAa6ni ilslo provozovny: 1011758342
Zahájeni provozováni dne: 10.88.2017

Obor činnosti: Provozování télovýchovn)'ch a sportovních zařízeni a organKOvání sportovní činnosii
f^sx v Fodtiajf 226/28, 400 O l, Ústi nad Labem - Bukev
IdtBlifikaíniiislo provozovny: 10()3548407
Zibájcnl provozováni dne; 1)7. 04. 2010

5. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrávi při práci
Adresa: V Podhijf 226/28, 400 81, listí nad Labem - Buknv
Mmlifikaénl íialo provozovny: 1003548407
Zahájení provozování dne: 06. 06. 2017

6. Vvkon zeměměřickwh CWTIOSÍÍ

Adresa: V Podhijf 226/28, 400 Ol, Ústí nad Labem - Bukov
Identifikační íislo provozovny: 1003548401?

Zahájeni provozovám dne: 06.06. 2017

Adresa místa, kde lze vyporásiat případné závazky po ukončení cinnosli v provozmně (§ 31 oást. 16 živnostenského
aáioRň^

(. Místo pro vypořádáni zavaití: VPodhaji 1161'2t. 400 Ol, Ústí md Labem - Bulmv
Adresa: Drahobejlov 1073/36, 190 00, Praha 9. Libeň
IdentifikaBm' tisíc provozovny 10U3548385
UImnieni (inaosti vprovazovné: 09. 10 JO) 4

s<!aiun aiiiaslněných osob
tafao a příjmení: Ing. Petr Plichta (l)
Datum umzeni; 14.03.19e8
ObSanstvf: CaM repnblUa

]n(noiptíjmcm;
DUum narozeni:
Občaitítví:

Šárk* Pllchtovi (2)
18.08.1970

Česká republika

}acno a příjmení:
D'tuniaaroz<in):
Otianstvi:

Bc. Michal Janliek (3)

23.09.1990

Česká republika

3-
ZV"W 2-8 WES 0041/032

^



)"é,oaprlj"c'>:
narozeni:

Obíansw

lBg. JiřfBl<hna(4)

25.12.l90

Česká repubfíka

rýpadle §71 ods!. 2 zivnoslenstóho zákona: Magistrit města Ůití nad Labem

i.mňerstvo priimyslu a obchodu osvéilcuje, ze údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsiny
,'"tnn°stcmkémrgstnku.

-4-
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A^
PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r.o

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 Ol
zapsaná v OŘ KS Ústí n. L. odd. C, ví. 12676

Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 DÍsm_bjZZyZ

Seznam významných služeb:

Název veřejné zakázky:

"Psáry - intenzifikace COV"

Uchazeč:

Organizace
Adresa:

IC:

DIČ:

Zastoupena:

PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r.o.
V Podhájí 226/28, 400 Ol, Ústí nad Labem
250 23 829

CZ25023829

Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti

Uchazeč prokazuje splněni technických kvalifikačních předpokladu předložením seznamu realizovaných zakázek poskytnutých za posledních 5 let
včetně uvedeni ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele.

> Dodavatel splňuje technicky kvalifikační předpoklad, protože v posledních 5 'etech-^^^ ̂ ; ̂ ^e^^^, ^;
^ada^^Z^^^álnrs ^^^Íevvpracovalproiektovoudokumentaapro^a^^
^7^u^a'a'Ínten. flkaceCOVs'kapactou nejméně 7 000 EO, přičemž investiční náklady každé stavby činily minimálně 25 mil. Ke bez

DPH.

Viz následující seznam:

Telefon : 475 201 580
Fax : 474 720 561

Bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 182 817 168/0300



PROVOĎ - InženyřSKa-S|

V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 Ol
zapsaná v OŘ KS Ústí n. L. qdd. C, ví. 12676

Název služby

Nové Strašecí - dostavba

kanalizace a ÍOV

Zlepšení vodohospodářské
infrastruktury města

Benešov

Votice - intenzifikace COV

investor/objednatel
vč. kontaktních údajů

(jméno, pozice, tel., e-mail)

Město Nové Strašecí

Mgr. Karel Filip - starosta
Tel:+420 313 572 511

Email: podatelna@novestrasecL. cz

Město Benešov

Ing. Jaroslav Hlavnička - starosta
Tel:+420 317 754 140
Email: hlavnickafalbenesov-citv. cz

Město Votice

Jiří Slavík-starosta

Tel: +420 317 830 111

podatelna (Svotice. cz

Předmět plnění realizované akce

Výstavba nové COV o kapacitě 7 000
EO, výstavba nové kanalizace o délce

6, 6 km, DUR, UR, DSP, SP, DPS,
zpracování žádosti o dotace

Modernizace a intenzifikace COV o

kapacitě 53 738 EO, včetně retenční
nádrže o kapacitě 2014, 5 m3, DUR,

UR, DSP, SP, DPS, zpracováni
žádosti o dotace, AD

Rozšíření kapacity COV z 5 500 EO na
9 950 EG, včetně intenzifikace

kalového hospodářství, DUR, UR, DSP,
SP, DPS, zpracování žádosti o dotace

Investiční

náklady akce
v Kč bez DPH

119,5 mil. Kč
z toho COV

53, 524 mil. Kč

214 mil. Kč

53, 2 mil. KČ

Doba poskytnutí služby
místo plněni

2009 - 2017

2008 - 2015

2016-2017

Telefon : 475 201 580
Fax : 474 720 561

Bankovní spojení: CSOB a.s.
číslo účtu: 182 817 168/0300

IČO : 250 23 829
DIČ :CZ25023829

?^



PROVOO - InženyrsRá^poleenost., s.r .o
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSE AOO Ol

zapsaná v OŘ KS Ústí n. L. odd. C, ví. 12676

COV ve Dvoře Králové

Intenzifikace ČOV Turnov

Město Dvůr Králové nad Labem

Ing. Jan Jarolim -starosta
Tel:+420 499 318 217
iarolim. iantSmudk.cz

Vodohospodářské sdružení Turnov
Ing. Milan Hejduk - předseda
Tel:+420 481 313 481
heiduk@vhsturnov. cz

Výstavba nové COV o kapacitě 17 000
EO a kanalizace v délce 1, 35 km, SUR,

UR, DSP, SP, DPS, zpracování žádosti o
dotace

Rekonstrukce a intenzifikace COV

z 21 733 EO na kapacitu 24 600 EO,
intenzifikace kalového hospodářství,

DSP, SP, DPS,

183, 3 mil Kč

95 mil. Kč

1
2011 -2016

2016 - 2017

V Ústi nad Labem dne l. 8. 2018

PROVOĎ -
inženýrská společnost, s. r. o.

V Podháji 226/28
400/01 Ústi nad Labem

f^el. ^75 ?0]_580
ř'Fa/: 474/720561'

l6/2?0, -fe6 29 t(fc:^Z25023829
/t/\/\/c^-

Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

\^
^>

Telefon : 475 201 580
Fax : 474 720 561

Bankovní spojení: CSOB a.s.
číslo účtu: 182 817 168/0300

IČO : 250 23 829
DIČ :CZ25023829



PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r.o
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 Ol

zapsaná v OŘ KS Ústí n. L. odd. C, ví. 12676

Čestné prohlášení- hlavní zpracovatelé zakázky:

s názvem "Psáry- intenzifikace COV

cbazec:
tílo:

iitoupena:

PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r.o.
V Podhájí 226/28, 400 Ol Ústi nad Labem
250 23 829
C225023829
Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

wieí prokazuje splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením jmenného seznamu členů týmu, kteří se budou podílet
plněni veřejné zakázky, a to včetně doložení jejich strukturovaného profesního životopisu se seznamem referenčních

tkázek a dokladu o odborné způsobilosti.

Vedoucí flroiektového týmu

Jméno a příjmení: Ing. Petr Plichta
Splnění odborné kvalifikace:

. VŠ vzděláni - ČVUT Praha, fakulta stavební,

. autorizace v oboru "vodohospodářské stavby",

. praxe v oblasti vodního hospodářství 25 let

. všeobecná profesionální zkušenost - zkušenosti s provedením minimálně 2 realizovaných zakázek
v projektování vodohospodářských staveb - čistíren odpadních vod, s kapacitou minimálně 7 000
EO s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH

. jednatel a zaměstnanec uchazeče

Člen týmu - zodpovědný projektant
Jméno a příjmení: Ing. Miroslav Janíček
Splnění odborné kvalifikace:

. VS vzděláni - ČVUT Praha, fakulta stavební,

. autorizace v oboru "pozemní stavby",

. praxe ve stavebnictví 23 let, z toho 14 let s projektováním v oblasti vodního hospodářství

. všeobecná profesionální zkušenost - zkušenosti s provedením minimálně 2 realizovaných zakázek
v projektování vodohospodářských staveb - čistíren odpadních vod, s kapacitou minimálně 7 000
EO s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH

. zaměstnanec společnosti PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o.

s^
řlefo
>a>:

°" : 475 201 580
:474720561

Bankovní spojení: CSOB a.s.
číslo účtu: 182817 168/0300

IČO : 250 23 829
DIČ :CZ25023829

^



3. k

PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o,
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 Ol

zapsaná v OŘ KS Ústí n. L odd. C, ví. 12676

Clen týmu - zodpovědný projektant. strojař
jméno a příjmení: Ing. Tomáš Jelínek
Splnění odborné kvalifikace:

. VS vzdělání-ČVUT Praha, fakulta strojní,

. autorizace v oboru "technologická zařízeni staveb",

. praxe v oblasti vodního hospodářství 20 let

. všeobecná profesionální zkušenost - zkušenosti s provedením minimálně 2 realizovaných zakázek
v projektováni vodohospodářských staveb - čistíren odpadních vod, s kapacitou minimálně 7 000
EO s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH

. jednatel a zaměstnanec společnosti INTECON spol. s r. o., poddodavatel

Ílen týmu - zodpovědný projektant, specializace elektrotechnická zařízení
Jméno a příjmení: Ing. Vlastimil Križan
Splnění odborné kvalifikace:

. VS vzdělání-ČVUT Praha, fakulta elektrotechnická,

. autorizace v oboru "technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízeni ,

. praxe v oblasti projektování vodohospodářských staveb 12 let

. všeobecná profesionální zkušenost- - zkušenosti s provedením minimálně 2 realizovaných
zakázek v projektováni vodohospodářských staveb - čistíren odpadních vod, s kapacitou
minimálně 7 000 EO s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH

. fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku - poddodavatel

itnicný popis referenčních zakázek se specifikací prací vykonaných osobami uvedenými ve jmenném seznamu
Khniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, je vždy konkretizován v profesním životopise dané
toby.

usti nad Labem dne l. 8. 2018
- PROVOĎ -

3 R . nžcnýrská společnost,

^.. ^
S. r. O.

V Podhá|i 226/28
400 01 Ústí nad Labem

T{1. : 475 201. 580
ť?/l74, 73(y5 61

16' 25^33^9 D^Z>6?3829

Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti

"°": 475 201580
':'174720561

Bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 182 817 168/0300

IČO : 250 23 829
DIČ :CZ25023829

J^ /^
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Životopis - vedoucí clen proiektového týmu

pozice v projektu

"pozice v organizačním
uspořádáni uchazeče

Projektový manažer s odbornou kvalifikací v oblasti využiti vody a odpadních vod

společník firmy, jednatel firmy

Jméno, příjmení Ing. Petr Plichta

Kontakt pracovní:

. email

- telefon

- fax

petr. plichta@provod.cz

+ 420 475 201 580, + 420 603 238 336

+ 420 474 720 561

Dosažené vzděláni

Vysokoškolské

Od-do

09/1986-07/1991

Název instituce

ČVUT Praha, stavební fakulta

členství v odborných
organizacích

Osvědčeni o autorizaci

Osvědčení o autorizaci

Název

organizace^

ČKAIT

HKIG

Datum vzniku

členství

6. 1. 1998

6. 6. 2014

Pozice v

organizaci

člen

člen

Specializace

v oboru
vodohospodářské

stavby
v oboru

vodohospodářské
stavby

Čisto

0401243

GPR 0047

Soudní znalectví

Datum jmenováni

2. 2. 2007

Obor

Stavebnictví, odvětví stavby vodní, stavby
inženýrské, specializace, úpravny vod a

vodovody, čistírnv odDadních vod a kanalizace

Počet let praxe 25 let, z toho 25 let v oblasti vodního hospodářství

Datum : Od
(měsíc/rok)do
(měslc/rok)

Místo

Společnost
/organizace

Pozice

Popis práce

Celková doba praxe

2 toho: doba praxe
v oblasti vod. hospod.

09/1991 -02/1995

Litoměřice

Severočeské vodovody a
kanalizace a.s., závod
Litoměřice

Vodohospodář, vedoucí
technického úseku

Provozování

vodohospodářského majetku

4 roky

4 roky

02/1996-08/1997

Ústí nad Labem

VOD-KA s. no. Litoměřice

Vedoucí projektant,
vedoucí střediska

Projektováni a inženýrská
činnost v oblasti vodního
hospodářství

2 roky

2 roky

02/1997-dosud

Ústí nad Labem

PROVOĎ - inženýrská
společnost s. r. o.. Ústí nad
Labem

Vedoucí projektant, jednatel
společnosti

Projektování a inženýrská
činnost v oblasti vodního
hospodářství

21 let

21 let

il -/6



plavní zkušenosti v oboru projektované vodohospodářských staveb - čistíren
odpadních vod s kapacitou více než 7 000 EO, s investičními náklady min. 25 mil.
KČ bez DPH:

Název akce

pozice v projektu

Zadavatel

Lokalita/zemé

Termín realizace

Investiční náklady

Technické parametry

Popis činnosti

COV ve Dvoře Králové

Vedoucí projektant, manažer projektu

Město Dvůr Králové nad Labem

Východočeský kraj / Česká republika

2011-2015

183 300 000, -KB bez DPH

Jedná se o zajištěni služeb projektového manažera na realizaci akce - stavba nové
mechanicko-biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 17 000 EO rekonstrukce
jednotné kanalizace v celkové délce 1, 35 km

Projektová dokumentace k územnímu řízeni a ke stavebnímu povoleni včetně zajištěni
příslušných pravomocných povoleni, projektová dokumentace pro provádění stavby

Název akce

Pozice v projektu

Zadavatel

Lokalita/země

Termín realizace

Investiční náklady

Technické parametry

popis Činností

Intenzifikace COV Slaný - Blahotice

Vedoucí projektant, manažer projektu

Město Slaný

Středočeský kraj / Česká republika

2010-2011

160 mil. Kč bez DPH

Jedná se o projektovou dokumentaci na intenzifikaci stávající ČOV Blahotice, po realizaci
akce bude mitčOV kapacitu 20 000 EO. Technologie aktivačního procesu ČOV byla
navržena metodou matematického modelováni.

Realizace rozpočtových práci a projektové dokumentace ve stupni DZS a zároveň
zajištění dotace z OPŽP.

Název akce

Pozice v projektu

zadavatel

l-°l<alita/země

Intenzifikace COV Vraný

Vedoucí projektant, manažer projektu

Městys Vraný

Středočeský kraj / česká republika

/^-



'^i.inln realizace

^"/estični náklady

Technické parametry

popis činnosti

2008-2015

20,384 mil. Kč bez DPH

Rozšířeni a intenzifikace mechanicko-biologické ČOV na kapacitu 850 EO

Realizace projektové dokumentace ČOV ve stupni DUR, SP, DSP a zpracování a podání
žádosti o dotaci v rámci fondů EU (OPZP)

Mázev akce

pozice v projektu

Zadavatel

Lokalita/země

Termín realizace

investiční náklady

Technické parametry

Popis činnosti

COV Jablonec nad Nisou

Vedoucí projektant, manažer projektu

Město Jablonec nad Nisou

Liberecký kraj / Česká republika

2012-2015

68,9 mil. Kč bez DPH

Výstavba nové mechanicko-biologické ČOV pro 2 100 EO

Realizace projektové dokumentace COV ve stupni DUR, DSP, DPS a žádost OPŽP,
studie proveditelnosti, FEA, administrace , ZVA, AD

Název akce

Pozice v projektu

Zadavatel

Lokalita/země

Termín realizace

Investiční náklady

Technické parametry

Popis činnosti

Věštec intenzifikace COV - rozšíření technologické linky

Vedoucí projektant, manažer projektu

Obec Věštec

Středočeský kraj / Česká republika

2011 -2015

60 mil. Kč bez DPH

Rozšířeni a intenzifikace mechanicko-biologické ČOV na kapacitu 7 340 EO

Realizace projektové dokumentace ČOV ve stupni DUR, DSP a DPS, zpracování a
podání žádosti o dotaci v rámci fondů EU (OPZP), zpracováni finanční a ekonomické
analýzy (FEA), administrace žádosti, kompletace podkladů a spolupráce
s administrátorem dotace pro vydání Rozhodnutí pro poskytnutí dotace (RoPD).

Název akce

Pozice v projektu

Zadavatel

Lokalita/země

Semily- intenzifikace COV

Vedoucí projektant, manažer projektu

Město Semily

Liberecký kraj / Česká republika

L



Termín realizace

investiční náklady

Technické parametry

^

popis činnosti

2014-2015

68,9 mil. Kč bez DPH

Rekonstrukce a intenzifikace nové mechanicko-biologické COV na kapacitu 13 330 EO
včetně intenzifikace kalového hospodářství

Realizace projektové dokumentace ČOV ve stupni DUR, DSP, DPS a AD

Název akce

pozice v projektu

Zadavatel

Lokalita/země

Termín realizace

Investiční náklady

Technické parametry

Popis činnosti

Rozšířeni COV a CKV Jih Letiště Praha Ruzyně

Vedoucí projektant, manažer projektu

Správa Letiště Praha, a. s.

Středočeský kraj / Česká republika

2007-2016

536 mil. Kč bez DPH

Jedná se o ČOV + CKV (čistírna odpadních vod a cistirna kontaminovaných vod) pro
převážnou část areálu - JIH, Letiště Václava Havla. Kapacita ČOV +ČKV je 99 067 EO.
Technologický návrh ČOV byl proveden pomoci matematického modelováni - tento návrh
je součástí proiektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Realizace rozpočtové práce a projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, D2S a DSP

V Ustf nad Labem, dne 1. 8. 2018

y(y\
Ing. Petr Plichta

l /!í, '-
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OSVĚDČENI O AUTORIZACI

čisto 20422

\y dané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Petr Plichta
jméno a příjmem

ji u u-ii.t^ \/ L.1 IU

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

vodohospodářské stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném CKAIT je veden pod číslem

0401243

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
uveden zde: ;:'<. "i~ř.,

',. :/K'"'°:'S^\
''Yo. ^ "\

;' ~fi~y \
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Autorizace je udělena ke dni 6. 1. 1 998
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Ing. Václav Mach
předseda CKAIT
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Životopis

Pozice v týmu

'^pozice v organizačním
uspořádáni uchazeče

1^"

Jméno, příjmení

Titul

Zodpovědný projektant

zaměstnanec - stavební inženýr s autorizací v oboru pozemní stavitelství
samostatný projektant

Miroslav Janiček

Ing.

Kontakt pracovní:

- email

- telefon

- fax

PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o., V Podhájí 226/28, Ústi nad Labem

miroslav.janicek@provod.cz

474 720 573, 737 458 231

474 720 561

Dosažené vzděláni

- vysokoškolské

Od-do

09/1986-07/1994

Název instituce

ČVUT Praha, stavební fakulta

Členství v odborných
organizacích

Název organizace

ČKAIT

Datum vzniku
členství

29. 6. 2004

Pozice v organizaci

člen

Počet let praxe
23 let praxe,
z toho 23 let v oblasti pozemního stavitelství a 14 let v oblasti vodního hospodářství

Datum : Od (měslc/mk)do
(měsic/rok)

Místo

Společnost /organizace

Pozice

Popis práce

Celková doba praxe

2 toho: Doba praxe
v oblasti pozemního
stavitelství.

Z toho: Doba praxe
v oblasti vodního
hospodářství.

03/1995-04/2004

Ústí nad Labem

Projekční kancelář AGN, s. r. o.

Samostatný projektant

Projekční a inženýrská činnost
v oboru pozemního stavitelství,
urbanismu a designu

9 let

9 let

04/2004 - dosud

Ústí nad Labem

PROVOĎ - inženýrská společnost s. r. o.

Samostatný projektant

Projektování a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a pozemního
stavitelství

14 let

14 let

14 let

^.



v oboru projektování vodohospodářských staveb - čistíren
l<13vn-i";r. h vod s investičními náklady min. 25 mil. Ke bez DPH:
>dPa

Le''ffeKrá!ove. ...... ,
Město Dvůr Králové nad Labem

Ověření zkušenosti: Ing. Jan Jarolim -starosta města , tel: +420 499 318 217
IN 183,3 mil. Ke bez DPH
zodpovědný projektant - doba poskytnutí od 2011 - 2015

la dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povoleni včetně zajištěni
pravomocných povolení, projektová dokumentace pro prováděni stavby

projekt rekonstrukce jednotné kanalizace v celkové délce 1, 35 km a nové mechanicko-
biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 17 000 EO

li ČOV A CKV Jih Letiště Václava Havla Praha

~- Objednatel Letiště Praha, a.s., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6
Ověření zkušenosti: Ing. Karel Biskup - projektový manažer, tel: +420 703 003 678
IN 239 mil. Ke bez DPH

zodpovědný projektant - doba poskytnutí od 2009 - 2015
projektová dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povoleni včetně zajištěni
příslušných pravomocných povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby
Jedná se o výstavbu nové COV + CKV (čistírny odpadních vod a čistírny kontaminovaných vod)
o kapacitě 99 067 EG

Kanalizace a voda Křivoklátsko

Objednatel Dobrovolný svazek obcí "Kanalizace a voda Křivoklátsko

Ověření zkušenosti: Mgr. Karel Filip - místopředseda svazku, tel: +420 313 511 640
IN l 050 mil. Kč bez DPH

zodpovědný projektant - doba poskytnutí od 2008 - 2014
projektová dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení včetně zajištěni
příslušných pravomocných povoleni, projektová dokumentace pro provádění stavby
projekt sestává z 20 ucelených projektů, představuje výstavbu vodovodních řadů, kanalizací a
nových čistíren odpadních vod ve městech a obcích sdružených v dobrovolném svazku.
61,5 km nové kanalizace, 52, 3 km nového vodovodu, 7 nově navržených COV

Další účast na projektech v pozici zodpovědného projektanta:

isenl vodohosDodářské infrastruktury Města Benešov

. Intenzifikace ČOV o kapacitě 53 738 EO

. DUR, DSP. DPS

. IN 214 mil. Ke bez DPH

. 2008-2015

'"ÍSiBLflkace ČOV Slaný - Blahotice
. Intenzifikace ČOV o kapacitě 20 000 EG
. DUR, DSP, DZS
. IN 152 mil. KČ bez DPH
. 2010-2015

~-^stavba kanalizace a ČOV v obcich Liblice a Bvěice
* stavba nové kanalizace v délce 24, 7 km a nové ČOV o kapacitě 2 000 EO
. DPS, RPD, DSPS, AD
. IN 150 mil. Ke bez DPH

-^



. 2010-2013

Chožov. Mnichovsky Týnec, Třténo - COV a kanalizace
. Stavba nové kanalizace v délce 14, 7 km, nová COV o kapacitě 900 EO
* DUR, DSP, DPS
. IN 71, 250 mil. Ke bez DPH
. 2011-2015

60V Horoměřice - intenz[flkace
. Intenzifikace ČOV o kapacitě 6 000 EO
. DUR, DSP. DPS, AD
. IN 61, 066 mil. Ke bez DPH
. 2012-2017

Splašková kanalizace a COV Bratkovice. Dominikálni Paseky. Bratkovice - dokanalizováni
obce

. Stavba nové kanalizace v délce 6 km včetně přípojek, nová ČOV o kapacitě 400 EO

. DUR, DSP, DPS
< IN 38, 124 mil. Kč bez DPH
. 2012-2016

Intenzifikace a rekonstrukce COV Mořina
> Intenzifikace ĎOV o kapacitě 966 EO
. DUR, DSP. DPS, AD
. IN 17, 077 mil. Ke bez DPH
. 2010-2015

Čestné prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

V Ústi nad Labem, dne 1. 8. 2018

g. Miroslav Janíček

J



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 24689

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Miroslav Janíček
jméno a příjmem

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném CKAIT je veden pod číslem

0401554

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde: ^^suy

Autorizace je udělena ke dni 29. 6. 2004

Ing, Václav Mach
předseda CKAIT



Životopis

i

^organizacnm
'^i^uchazece

FKES2
'j"éno, Priimenl

Zodpovědný projektant

strojní inženýr s autorizací v oboru Technologická zařízení staveb
jednatel a zaměstnanec společnosti INTECON spol. s r. o^

Tomáš Jelínek

Ing.

Konlakt pracovní

- email tomas.jelinek@intecon.cz

475315980, 605728 165

475315999

iené vzděláni

lysokoškolské

Od-do

09/1991 -09/1996

Název instituce

ČVUT Praha, fakulta strojni

Seistvi v odborných
organizacích

Název organizace

CKAIT

Datum vzniku
členství

01. 06. 2010

Pozice v organizaci

člen

P&íet let praxe 21 let

|Dalum: Od (mésic/mkfdo
INsfc/rok;

l Místo

|Spole6nost /organizace

[Pozice

|POPis práce

|c*ová doba praxe

Ioho: Doba praxe v oblasti
l "Mniho hospodářství.

10/1996-10/1997

Ústí nad Labem

CHEMING. a.s.

projektant

Projekční a inženýrská činnost
v oboru průmyslové stavby

1 rok

10/1997-dosud

Ústi nad Labem

INTECON spol. s r. o.

Vedoucí projektant, manažer projektů

Projekční a inženýrská činnost v oboru
průmyslové stavby a v oblasti vodního
hospodářství

20 let

13 let

f, -.
./'l



Zkušenosti v oboru projektování vodohospodářských staveb - čistíren
odpadních vod s investičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH:

intenzifikace COV Slaný - Blahotice
. Intenzifikace ČOV o kapacitě 20 000 EO
. DUR. DSP, DZS
. IN 152 mil. Ke bez DPH
. 2010-2015

Zlepšeni vodohospodářské infrastruktury Města Benešov
. Intenzifikace ČOV o kapacitě 53 738 EO
. DUR, DSP. DPS
. IN 214 mil. Ke bez DPH
. 2008-2015

Intenzifikace ČOV Vraný
. Intenzifikace ČOV o kapacitě 850 EO
. DSP, DPS
. IN 20, 384 mil. K6 bez DPH
. 2008-2015

Košťá lov. Libštát - kanalizace a COV
. Výstavba nové ČOV o kapacitě 3 600 EO a nové kanalizace v délce 23, 58 km
. DPS
. IN 150, 232 mil. Ke bez DPH (z toho kanalizace 111, 5 mil. Ke bez DPH)
. 2013-2016

COV ve Dvoře Králové
> stavba nové ČOV o kapacité 17 000 EO
. DUR, DSP. DPS
. IN 183, 3 mil. K6 bez DPH
. 2011-2015

Věštec intenzifikace COV - rozšiřeni technologické linky
. Intenzifikace ČOV o kapacitě 7 340 EO
. DUR, DSP. DPS
. IN 60 mil. Ke bez DPH
. 2011-2015

COV Jablonec nad Jizerou
. stavba nové ČOV o kapacitě 2 100 EO
. DUR, DSP. DPS
. IN 68, 9 mil. Ke bez DPH
. 2012-2015

Čestně prohlaěuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Ústi nad Labem, dne 1. 8. 2018

'rX



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 32563

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR 6. 360/1992 Sb.

Ing. Tomáš Jelínek
jméno a příjmení

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technologická zaňzení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKATTje veden pod Číslem
0402017

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrohií otisk
je uveden zde:

^l.OVAf</^
i^ Č8ÍA ÍT <^\ Autorizace je udělena ke dni

v

1.6.20

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT



1NG. VLASTIMIL KRIZAN (1969) - PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

ING.VLASTIMIL KRIŽAN - PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

ý projektant - projektant elektrotechnických zařízení staveb
ť

organizačním uspořádáni uchazeče: poddodavatel

[jpformace:

příjmení: Ing.Vlastimil Križan
^ gtrážky 21, 403 40 Ústí nad Labem
,,. 603 709 577

.

krizan@seznam.cz

(iPRAHA, elektrotechnická fakulta, obor radioelektronika

,1987
iii průmyslová škola elektrotechnická v Ústi nad Labem, obor silnoproudá elektrotechnika

dosud

- živnostník - montáže, projekce a revize elektro

.1999

(TIA a. s. Ústi nad Labem

)statný projektant, zástupce vedoucího měřici a regulační techniky.

M 992

i0 Ústí nad Labem

[tér měřici a regulační techniky.

sy a školení:

?itorizovaný technik v oboru Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení
,
'KAIT 6.21853
"vizni technik elektro č. osvědčení 7555/5/10/R-EZ-E2A

Srtifikované školení pro elektronickou požární signalizaci LITES, SCHRACK
"od.
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ING. VLASTIMIL KRIZAN (1969) - PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

neidůležitěiěích zakázek v oboru Technika prostředí staveb, specjaUzace
technická zařizeni:
JSTOvoře Králové - projekce elektroinstalace, projekce měřeni a regulace (IN 183, 3 mil. K6
>H)

b ^ifikace ČOV Slaný - Blahotice - projekce elektroinstalace, projekce měřeni a regulace (IN
nil Kč bez DPH)

[ly - intenzifikace ČOV - projekce elektroinstalace, projekce měřeni a regulace (68, 9 mil.
^Z DPH)

fcifikace ČOV Vraný - projekce elektroinstalace, projekce měřeni a regulace (20, 384 mil Kč

bpH)

'Jablonec nad Jizerou - projekce elektroinstalace, projekce měření a regulace (IN 26, 5 mil.
ez DPH)

[ U projektů ČOV a stokových síti vždy šlo o dokumentaci ke stavebnímu povoleni,
?vou dokumentaci a dokumentaci pro provedeni stavby

nad Labem dne 1. 8. 2018 .
Vlastimil Križan

-2- r- !v-



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 21853

vydané

v

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Vlastimil Križan

jméno a prijmeru

je

autorizovaným technikem

v O G CA U

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném CKAIT je veden pod čislero
0401361

a je oprávněn používat autonzačni razítko, jehož kontrolní otisk

je uveden zde: ̂ ^^

Autorizace je udělena ke dni 2. 12. 1999

'>-it,.'-tU ^-
..^.'SSSts^

i.
v L7

/

^.c/ /

Ing. Václav Mach
předseda CKAIT
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PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o.
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 Ol

zapsaná v OŘ KS Ústi n. L odd. C, ví. 12676

Čestné prohlášení

iena:

PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o.

V Podhájí 226/28, 400 Ol Ústi nad Labem
250 23 829

CZ25023829

Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti

r?
;c tímto prohlašuje, že:

případě, že bude vyzván k podpisu smlouvy, při podpisu smlouvy doloží platnou a účinnou
jistnou smlouvu na pojištěni odpovědnosti za škody způsobené objednateli nebo třetím
obám ve výši 20 mil. Ke.

l
[nad Labem dne l. 8. 2018

r-^^J R , "2enyistó^polmnost_s^
-7°odháii 226/28 ^

^^^ffl'
3 ^f/f^ffi^23623

/l^
Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

6fon : 475 201 580

: 474 720 561

Bankovní spojení: CSOB a. s.
číslo účtu: 182 817 168/0300

IČO : 250 23 829
DIČ :CZ25023829

^-



SMLOUVA O DÍLO

a dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále " občanský zákoník")
mezi:

ČI. I. Smluvní strany

jednatel:

istoupeny:

sídlem:

Obec Psáry

Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

)soba oprávněná k jednáni
Fre věcech technických: Vlasta Málková

íálejen "objednatel"

thotovitel: PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o.

rosoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

Šárka Plichtová, prokurista společnosti

r se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 Ol Ústi nad Labem

'IČ: 25023829

'DIČ: CZ25023829

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

dále jen "zhotovitel

Ing. Jitka Malá, prokurista společnosti

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dilo s názvem
"Psárv - intenzifikace COV - Droiektová dokumentace (PSÍ) a inženýrská činnost, vč.

rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby" (dále jen "dilo"),
spočívající ve vypracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti tj.
vypracování dokumentace pro společné vydání územního rozhodnuti a stavebního povoleni.
Dílo bude obsahovat - Technologický návrh a výpočty biologického stupně budou

realizovány metodou matematické simulace aktivačního procesu, která bude sloužit k ověření
funkce systému a optimalizaci objemového členění nádrží spolu s dalšími technologickými
prvky systému jako jsou velikosti recirkulaci, výpočet oxygenačni kapacity apod.
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EieBiaiitická simulace umožní výpočty aktivačního procesu při reálném dynamickém

.
"ni. Návrh aktivačních a dosazovacích nádrži bude proveden v souladu s ČSN 75 6401

platné od 1. 11. 2014. Součástí dokumentace bude detailní hydraulický výpočet celé
/ané technologické linky COV.

^ástidílajei:
ijištění inženýrské činnosti pro vydáni společného územního a stavebního povoleni

včetně podání žádosti o jejich vydáni. Součástí 1C je i zpracování pozemkového elaborátu
a příprava mapových a dalších podkladů pro uzavřeni majetkoprávních smluv. Uzavřeni
smluv součástí díla není.

zajištění všech potřebných podkladů a činnosti pro zpracování projektové dokumentace
(geodetické zaměření, geologický průzkum, zmapování současného stavu apod.)

lilo bude předáno objednateli v písemné formě ve dvojím vyhotoveni a l x na datovém
nosící.

Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedeni díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.

[4. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
nonny, ujednáni této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků
a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. III. Cena díla

Cena díla činí:l 795 000, - Kč + DPH 21% 376 950, - Kč, tj. celkem2 171 950, - Kč.
Cenová nabídka zhotovitele je přilohou 6. l této smlouvy.
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. 50% ceny díla bez DPH je splatných po předání 2 ks dokumentace DSJ vč. kopie dokladu
o podání žádosti na vydáni DSJ na příslušném stavebním úřadě, zbývající částka je
splatná po předáni platného stavebního povolení vč. vyznačení nabytí PM + orazítkovaná
dokumentace, vč. výkazu výměr.

2. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo jsou faktury vystavené zhotovitelem objednateli.

3. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

4. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označeni zhotovitele a
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"ednatele, sídlo, IC, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti,
onačení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby - úhrada dila,

částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu
,em objednatele potvrzujícím převzetí díla.

Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedeni předmětu díla sjednanou v této
sffllouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
j\[ová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené
faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení
s placením ceny za dílo.
povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni částky z účtu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plnění

lotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli bez
ad a nedodělků a to DSJ do 4 měsíců od podpisu smlouvy a stavební povoleni s nabytím PM

Jo 7 měsíců od podpisu smlouvy.

ČI. VI. Záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za
soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli
objednatelem a právními předpisy.

|3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 60 měsíců
od data podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího předání díla bez vad a nedodělků.

4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného
odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou
formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od
doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

2.

ČI. Vil. Sankce

Pro případ prodlení zhotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0, 05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však 1. 000, - Kč za každý započatý den prodlení,

b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 či. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši
2.000, - Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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iluvní pokuta je splatná do lOti dnů od obdržení jejího vyúčtování.
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno

/niáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

ČI. Vlil. Ukončení smluvního vztahu

Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením.
Výpověď i odstoupeni musí být písemné, jinak jsou neplatné.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případe, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatně poruší ustanoveni této smlouvy.
Za podstatné porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy se považuji zejména

případy, kdy

a) zhotovitel je v prodleni s řádným předáním díla déle než l O dnů,

fb) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí prováděni díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.

Zjisti-li objednatel nepodstatné porušeni smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušeni smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně.

4.

v

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních
stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě
musí mít písemnou fonnu, jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - cenová
nabídka zhotovitele.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí
s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

V Ústi nad Labem dne l. 8. 2018

Milan Vácha

starosta

Za zhotovitele

Ing. Petr Plichta

jednatel společnosti

.

-PROVOĎ -
]rďsnýrská společnost, s. r. o.

V Bodháji 226/28
01 Ústí nad Labem

475 20] 580
474 720 561

!fi: a0 23 829 Dlft: CZ25023823
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l PROVOĎ - inženýrská společnost, s. r. o.
V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem, PSČ 400 Ol

zapsaná v OŘ KS Ústí n. L. odd. C, ví. 12676

Příloha č. l

Specifikace ceny veřejné zakázky

"Psáry- intenzifikace COV

[vá cena za provedení díla dle předmětu plnění je nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu
ikázky. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění sjednanou cenu ve výši:

[tzDPH
[výši 21%
l s DPH

l 795 000,00 Kč
376 950,00 Kč

2 171 950,00 KC

iace předmětu plnění

(ování dokumentace pro společné vydání
iftio rozhodnutí a stavebního povolení
|;ajiŠtění všech potřebných podkladů
etické zaměření/ geologický průzkum,
Ivání současného stavu)

ivydání společného územního a
>ního povolení včetně podání žádosti o
vydání, pozemkový elaborát a příprava
/ých a dalších podkladů pro uzavření

itkoprávních smluv

cena bez DPH

[KÍL

l 570 000, 00

225 000,00

DPH 21%

[Ke]

329 700, 00

47 250, 00

Cena celkem vč. DPH

[KČ]

l 899 700,00

272 250, 00

ji se o dokumentaci pro společné územní a stavební řízení nikoli o dokumentaci pro výběr zhotovitele
} prováděni stavby.

;1 R l
"ROVOD -

ri<'ňf;y:-;;.-.d společnost, s. r. o.

ti nad Labem dne l. 8. 2018

^

^"l:J^^^
,w

?: Esofo

Laberr:

Ol 580
20^^..-.

C?S5i)g>3825'

7~/^-
Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti

lefonl: 475 201 580
474 720 561

Bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: 182 817 168/0300

IČO: 250 23 829
DIČ:CZ25023829


