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f sary' -  intenzifikace

Nabídka  projekčních  práci a  inž. činnosti :

l.  Nabídka

1. 1. Projekční  tým

Zadavatel požaduje sestavení  alespoň 3  členného projekčního  týmu, kde bude jeden
vedoucí týmu a s ohledem na pnpadnou zastupitelnost alespoň 2 členové -  projektanti.
Projekční  tým: Ing. Jan Sinták, log. Michal Stránský  elcktro  Ing. Jiří  Nový,
technologie  +  Ing. Tomáš Darivčák vodohospodářské  stavby,  Ing. Radovan Šorm -
technologické výpočty, Ing. Viktor Diviš statik, Mgr. Štěřik geologie, Ing. Dalibor
Louda technologie, Petr Janoušek potrubí,  Ing. Miloš Podhorský, zakládání

l . 2. Prokázáni technické kvalifikace

Uchazeč tímto  prokazuje splněni technických kvalifikačních  předpokladů seznamem
významných  projekínfch  prací  vodohospodářského  charakteru  provedených
dodavatelem,  který je uveden níže.
Vymezení  minimální  úrovně kvalifikačního  předpokladu  odpovfdajíci  druhu,
rozsahu složitosti předmětu plněni veřejné zakázky:
Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných
služeb  posk)'tovaných  v posledních  5  letech  uvede,  že provedl  alespoň  3  akce
obdobného  charakteru  s  tím.  že:

.  vypracoval  projektovou  dokumentaci  pro  vydáni  stavebního  povolení  či  výběr
zhotovitele alespoň pro 3 stavby -  výstavba a  intenzifikace ČOV s kapacitou nejméně
7. 000 EO. Investiční  náklady každé stavby musí  b}-t minimálně 25 mil. Kč bez DPH.
Toto bude doloženo seznamem referenčních  staveb s  kontakty na zástupce investora či
provozovatele  zanzení,  u kterého lze uvedené informace a  funkci zařízeni  ověřit.

Seznam významných zakázek autorizovaných osob je v  příloze  č. 3

l . 3. Prokázáni kvalifikace dle zákona c. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek

l . 4. Ekonomické kvalifikační předpoklady
Pokud bude vybrána ve výběrovém řízeni naše projekční kancelář, předloží prostou
kopii pojistné smlouvy na pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 15 mil. Kč

2.  Smlouva  o  dílo  + cenová nabídka

3. Přílohy

3. 1. Autorizace Ing. Jan Sinták +  seznam významných zakázek

3.2. Autorizace Ing. Michal Stránský + seznam významných zakázek

3. 3. Autorizace Ing. Jiří Nový + seznam významných zakázek

Ing. Jan gmtál

//'\>.  ^."
Fng. JanSIMTÁK-I.P. R. E.

36214 KOLOVÁ 2
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SMLOUVA O DtLO

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

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IČ:
DIČ:

ČI. I. Smluvní strany

Obec Psáry

Milanem  Váchou, starostou  obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických:  Vlasta Málková

Ing. JanSinták-I.P.R.E.

dále jen "objednatel"

Zhotovitel:

osoba oprávněná k jednáni za spol:  Ing. Jan Sinták

se sídlem:  Kolová 2, 362 14 Kolová

1C:  11386096

DIČ:  CZ5809181037

osoba oprávněná k jednání  Ing. Jan Sinták

ve věcech technických:  Ing. Tomáš Darivčák
dáte jen "zhotovitel"

ČI. [I. Předmřt  a  úiel smlouvy

Zhotovitel  se zavazuje  provést  na svůj  náklad a  nebezpečí  pro  Objednatele  dílo  s názvem
.. Psárv  -  intenzifikace  COV  -  proiektová  dokumentace  řDSJ)  a  inženýrská  éinnosl.  vč,

rozpočtu  a  výkazu výměr pro  výběrové řízení  na zhotovitele  stavby"  (dále jen  "dílo"),
spocivajicf  ve vypracováni  projektové  dokumentace  včetně výkonu  inženýrské činnosti  tj.
vypracování dokumentace pro společné vydáni územního rozhodnuti a stavebního povolení.
Dílo  bude  obsahovat  -  Technologický  návrh  a  výpočty  biologického  stupně  budou
realizovány metodou matematické simulace aktivačního  procesu, která bude sloužit k ověřeni

funkce systému a  optimalizaci objemového členěni nádrži spolu s dalšími  technologickými
prvky  systému  jako  jsou  velikosti  recirkulaci,  výpočet  oxygenacni  kapacity  apod.
Matematická  simulace  umožni  výpočty  aktivačniho procesu  při  reálném  dynamickém
chováni. Návrh aktivačních  a  dosazovacích  nádrží  bude proveden v  souladu  s ČSN 75 6401
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(756401) platné od 1. 11.2014. Součástí dokumentace bude detailní hydraulický výpočet celé
intenzifikované technologické linky ČOV.
Součásti díla je i :

zajištěni  inženýrské  činnosti  pro vydáni  společného  územního  a  stavebního  povoleni
včetně podáni žádosti o jejich vydáni. Součásti IČ je i zpracováni pozemkového elaborátu
a  příprava  mapových a  dalších  podkladů pro uzavření  majetkoprávnich  smluv.  Uzavřeni
smluv  součástí  díla  není.

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

Dílo  bude předáno objednateli v  písemné  fonné ve dvojím  vyhotoveni a  l  x  na datovém
nosící.

2.  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 tři dnů, po ukončeni této smlouvy.

4.  Při zpracovávám díla je zhotovitel povinen dodržovat právní  předpisy,  ČSN technické
normy, ujednáni léto smlouvy a  ndit 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 čini :  l  377 000, -  Ki + DPH 21% 289 170, -  Kč, tj. celkem  l 666 170, -  Ke.
Cenová nabídka  zhotovitele je přílohou  é. 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

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

Podkladem pro zaplaceni ceny za dílo jsou faktury vystavené zhotovitelem objednateli.
Faktura je splatná ve lhůtě 21 dni ode dne jejího doručeni objednateli.
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
objednatele,  sídlo,  IC, DIČ, číslo  faktury,  datum  vystavení  faktury,  den splatnosti,
označení  peněžního  ústavu a  číslo  účtu, na který se má platit, účel platby -  úhrada díla,
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fakturovaná  částka,  razítko  a  podpis  oprávněné osoby.  Pnlohou  bude kopie  protokolu
s podpisem objednatele potvrzujícím  převzetí  díla.

Objednatel je oprávněn doručenou faktum ve lhůtě splatnosti  zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není  v  souladu  s  cenou  za provedeni  předmětu  díla  sjednanou  v  této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího  odstavce  tohoto  článku.
Vráti-li objednatel  vadnou  fakturu  zhotoviteli,  přestává  běžet původní  lhůta splatnosti.
Nová  lhůta  splatnosti  v  délce  21  dnů začne  běžet  od  doručeni  nové  nebo  opravené
faktury.  Do  doby  doručeni  nové  nebo  opravené  faktury  není  objednatel  v  prodleni
s placením  ceny za dílo.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni částky z účtu objednatele.

ČI. V. Doba a  miste plněni

Zhotovitel  se zavazuje provést Dílo  v  souladu s  touto Smlouvou  a  předat je Objednateli  bez
vad a  nedodělků a to DSJ do 4 měsíců  od podpisu  smlouvy  a  stavební  povoleni  s nabytím  PM
do 7 měsíců  od podpisu  smlouvy.

ČI. VI. Záruka

l.  Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá předmětu plněni definovanému v  této
smlouvě  a příslušným  právním  předpisům.

2.  Zhotovitel  odpovídá  za vady  díla,  za odborné  zpracováni,  za  správnost  a  úplnost  a  za
soulad  díla  s  podmínkami  této  smlouvy,  pokyny  a  podklady  předanými  zhotoviteli
objednatelem  a právními  předpisy.

3.  Zamění  lhůta díla  počiná běžet převzetím  díla  objednatelem a její  délka éini 60 měsiců
od dala podpisu předávacího  protokolu, potvrzujícího  předání díla bez vad a nedodělků.

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

5.  Právo na odstraněni  vady  předmětu  díla  objednatel  u  zhotovitele  uplatni  písemnou
foraiou.  Zhotovitel  bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních  dnů od
doručeni 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.

ČI. Vil. Sankce

Pro pnpad prodleni  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 prodleni,

b) s odstraněním  záruční  vady dle odsl.  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.

Smluvní  pokuta je splatná do lOti dnů od obdrženi jejího  vyúčtováni.
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4.  Uhrazením  smluvní  pokuty  není  dotčen  nárok  na náhradu  škody,  kterou  je  možno
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

5.  Uhrazením  smluvní  pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

4.

5.

ČI. Vlil. Ukončeni smluvního  vztahu

l.  Smluvní  strany  mohou  smlouvu  jednostranně  ukončit  výpovědi  nebo  odstoupením.
Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.

2.  Objednatel  je oprávněn od smlouvy  odstoupit  v  případě,  že zhotovitel  podstatné  nebo
nepodstatně poruší  ustanoveni této smlouvy.

3.  Za podstatné  porušeni  poviiinosti  zhotovitele  dle  této smlouvy  se považuji  zejména
případy,  kdy

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

b)  zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruš! či ukonči prováděni díla  před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při prováděni 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 odstraněni přiměřenou  lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušeni smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Odstoupeni musí  být učiněno v  písemné  formě a je účinné od okamžiku doničení  druhé
smluvní  straně.

4.

ČI. IX. Závěrečná ustanoveni

Tato smlouva  může být měněna 6i doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních
stran formou dodatků podepsaných smluvními  stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě
musí mít písemnou  formu, jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovemch s platností  originálu, z nichž každá
smluvní  strana obdrží  jedno. Nedílnou  součásti  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 připojují  své podpisy.
Tato  smlouva  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvnimi
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

Milan Vácha

Starosta

V Kolové  dne 6. 8. 2018

Za zhotovitele

A^
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Ing. Ján Sinták

Ing. Jan Sinták -  I. P. R. E.

Ing. JanSINTÁK. I. P. K. E.
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Pnloha č. l

Cenová nabídka  zhotovitele

(dle jiných projektů  COV)

Profese cena (v tis. Kč)

Statik

VZT

Technologické výpočty

Stavební  objekty

Návrh technologie

Elektro + MaR

Geologie

Geodézie

VV+RO

Komunikace + terénní úpravy

Vedeni projektu

Kompletace

Rezerva

300

100

100

200

200

100

60

40

30

60

90

50

47

Celkem 1377
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Ing. Jan Sinták

je  nositelem  autorizace podle  zákona č. 360/1992  Sb.,  o  výkonu  povolání  autorizovaných
inženýrů a  techniků činných ve výstavbě,  ve zněni pozdějších  předpisů,  v oboru "Stavby
vodního hospodářství" nebo "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství".
zkušenosti s provedením  minimálně 3  zakázek v  projektováni vodohospodářských  staveb -
čistírny  odpadních vod,  úpravny vody. Alespoň dvě zrealizovaných zakázek musí být ČOV
s kapacitou více  než 7  000 EO s investičními  náklady min. 25 mil. Kč bez DPH, toto bude
doloženo seznamem referenčních zakázek -  viz níže

^

0'

6>
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Název

Vodohospodářský  projekt
Nejdek
COV+CKV Sever, Letiště
Praha, Nová retenční
nádrž,vč. biologické části
Nová nádrž+rekonstmkce

biologie
Kanalizace  a voda

Křivoklátsko

COV Křivoklát 2 000 EO
^  Obec Městečko +
Městys Křivoklát
Celkem 30 3S5 m

vodovodů a kanalizací,
450 přípojek. Nová COV

Rekonstrukce

COV Nová Role

Zlepšení VH
infrastruktury města

Benešova,  (IPR?=část
hrubé předčištění,  dešťová

nadrž 1800m3, čerpací
stanice COV)
Rekonstrukce

COV+CKV Jih, Letiště
Praha, a.s.

Nová Čistírna

Letiště Praha, CO V Jih-
rekonstrukce

biologických linek

Investiční

náklad bez

DPH
(mil. Ke)

280
dokončeno

320
ve výstavbě

105
Postavena

cov

23
Postaveno

170
(35)

Postaveno

65

27

Kapacita COV/
Zpracované

stupně
dokumentace

8150/studie,
DUR, DSP, DPS,

AD. DSPS

89000/Studie
proveditelnosti,

DUR. DSP,
DPS.AD

2 000/DUR, DSP,
DPS, AD

5 650 EO/
DSP, DPS, AD

53 738 EO/ DUR,
DSP, DPS, AD,

DSPS

98 000 /EO
Aktualizace DPS

10000/DPS

Čas
provádění

05/2011

11/2015

06/2012

12/2015

01/2011

07/2017

03/2013-
05/2014

12/2008-
12/2013

02/2018-
06/2018

03/2018-
08/2018

Objednatel
dokumentace

Město Nejdek
starosta Ing. Vítek
Tel. :  778 540 798

Letiště Praha, a. s.
Oddělení investic

Ing. Fiala
Tel. : 602 lil 026

Vodárny a
kanalizace  Karlovy

Vary, a. s.
oddělení  investic

Ing. Chochol
Tel. :  724 246 579

Vodárny a
kanalizace Karlovy
Vary, a. s.
oddělení investic

Ing. Chochol
Tel. :  724 246 579

MU Benešov,  Jan
Hocek

606614668

Letiště Praha,  a. s.

Oddělení  investic

Ing. Beňák
725 987 149

Letiště Praha, a. s.
Oddělení investic <

Ing. Beňák
725987 149

^
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OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle cvéřovaci,hni^iy Kr^jsfcého úřadu Karlovar&kého kraje
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

ííslo  32794

vydané

.v

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techjiiků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR 6. 360/1992 Sb.

Ing. Jan Sinták
jméno a přijmem

rodné čisto

je

autorizovaným  inženýrem
v  oboru

městské inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAITje veden pod Číslem
0300286

aje oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

/-^-, 0">\'l^^...
/^^...  ;:^-,\

^-1<A-:T "1'>\

%% '
?̂5

?  ^ř<Ssy%i  ?-f
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M !<^j i2
-t^wyj
^'}v~^  ^7
^'-030$?

Autorizace je udělena ke dni  13. 10. 20KT

^flc^
tóg. Pavel Křeček
předseda ČKATT



Prokázáni technické kvalifikace dle §  79 odst.  2  pism. d) ZZVZ
a odborné kvalifikaci hlavního (odpovědného) projektanta

osvědčeni  o  vzdělání

Odpovědným projektantem  stavby bude Ing. Jan Šinták, autorizační  inženýr pro stavby
vodního  hospodářství  a krajinného inženýrství.

Prohlašuji čestné, že jsem vykonával činnost hlavního,  odpovědného projektanta.  Při  této
činnosti  jsme  vypracovali  dokumentace  k územnímu  řizeni,  vodoprávnfmu  povoleni
a povolení  k nakládáni s vodami.

Naše projekční kancelář je specializovaná na stavby ve vodním hospodářství  a  během roku
zajistíme vydání několika desítek rozhodnuti obecných nebo speciálních stavebních úřadu.

/L>
řg. Jan Šinlak

iná. JanSINTÁK-I.P. R. E.
362 1-1 KOLOVÁ 2

P. O. Box 179. 3153 ;1 KariavyVary
ID; l138BQ3G(!lČ;CZ5n091B1037
^)  '^- . ~;^ ^p ^p?



ZMĚNA NÁZVU OBORU

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo  6494

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR 6. 360/1992 Sb.

Ing. Jan Šinták
jméno a  příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným  inženýrem

v  oboru

stavby vodního hospodářství  a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném CKAITje veden pod cisiem

0300286

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

sř;tí'"'ť'<
/^ys^
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.

<, ^""""c'^\
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Autorizace je udělena ke dni  20. A. 2006

4cX/^
Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



OVĚŘOVACÍ DOUOŽKA PRO VIDIMACI
Podle  ověřovací'  linihy Krai^kéfift  úřadu  Karlovarshého kri
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'\lř  ^'^J^/  Výpis ze seznamu kvalifikovaných  dodavatelů vygenerovaný  informačním  systémem o veřejných  zakázkách

^:./
Výpis ze seznamu kvalifikovaných  dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných  zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 27.07.2018

1.  Identifikační  údaje o  dodavateli

1. 1.  Jméno/Příjmení
Ing. JanŠinták-I.P. R. E.

1. 2.  Místo  podnikánÍ/Trvalého  pobytu
2

36214  Kolová
Česká republika

1.3.  IČO
11386096

2.  Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel  prokázal  Ministerstvu  pro místní  rozvoj,  že splňuje podmínku  podle:
.  § 74 odst. 1  pťsm.  a)

nebyl v  zemi svého sídla  v  posledních  5  letech pravomocně  odsouzen  pro trestný čin uvedený v
příloze  č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního  řádu země sídla  dodavatele; k
zahlazeným odsouzením  se nepřihlíží,

.  § 74 odst. 1  písm.  b)
nemá v  České republice  nebo v  zemi svého sídla  v  evidenci daní  zachycen  splatný daňový
nedoplatek,

.  § 74 odst. 1  písm. c)
nemá v  České republice  nebo v  zemi svého sídla  splatný nedoplatek  na pojistném  nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,

.  § 74 odst 1  přsm.  d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociáiní zabezpečení  a příspěvku  na státní  politiku zaměstnanosti,

.  § 74 odst. 1  pism. e)
není  v  likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnuti o  úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nenř v obdobné situaci podle právního řádu
země sfdla dodavatele,

3.  Profesní způsobilost, jejíž splněni dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku  podle:

3. 1.  § 77 odst. 1  -  profesní  způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3. 2.  § 77 odst. 2 písm.  a) -  oprávnění  k podnikání

Název dokladu

Výpis z
živnostenského

Vystavil

Magistrát města
Kartový Vary

Předmět podnikání

Projektová činnost ve výstavbě

Obory
Činnosti

Datum

vystaveni

24. 11.2011

Datum
platnosti



Šíraná  2 z

rejstříku

Výpis z
živnostenského

rejstříku

Výpis z
živnostenského

rejstříku

Magistrát města
Karlovy Vary

Magistrát města
Kartový Vary

Provádění  staveb, jejich změn a
odstraňování

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

Viz. poznámka 1
za tabulkou

24, 11.2011

24. 11. 20-11

Pozn.1
Provozováni vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Ubytovací služby
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studil a posudků
Služby v  oblasti administrativní  správy a  služby organizačně hospodářské  povahy

3. 3.  § 77 odst. 2 pism. c) -  odborná způsobilost

Název dokladu

Osvědčení o
autorizaci  6494

Osvědčení o
autorizaci  32794

Obsah dokladu

Ing. Jan Sinták, autorizovaný inženýr v oboru stavby
vodního hospodářslví a krajinného inženýrství

Ing. Jan Šinták je autorizovaným inženýrem v oboru
městské inženýrství

Vystavil

ČKAIT

CKAIT

Datum
vystaveni

12,04. 1994

13. 10.2010

Datum
platnosti

4,  Datum podáni žádosti o zápis do seznamu a Jiné rozhodné informace

Rozhodnuti o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 29. 12.2004,
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 19.01.2018.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika -  Ministerstvo pro místní  rozvoj

Datum: 27. 07.2018

Evidenční číslo: CP2018007203



WCej

Seznam  kvalifikovaných  dodavatelů

Ověřuji  pod  pořadovým  číslem  304015_066656 ,  že  tato  listina,  která
vznikla  převedením  výstupu  z  informačního  systému  veřejné  správy
i  elektronické  podoby  do  podoby  listinné,  skládající  se  z  2  listů,
se  doslovně  shoduje  s  obsahem  výstupu  z  informačního  systému  veřejné
správy  v  elektronické  podobě.

Karlovy  Vary l dne  27. 07. 2018  v  10:07

/ ^
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Podpis

Danielková  Jaroslava
R"'tko!(tf'^'



Clen l -  zodpovědný projektant Ing Michal Stránský

.  je nositelem autonzax podle zákona č 360/1992 Šij., o výkonu povolání autorizovaných
inženýra a  technikS činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpise,  v otjoru Technika
prostředí staveb, spedalizace elektrotechnická zařízeni", zkušenosti s provedením
minimálně 3 zakázek v oboru projektování vodohospodářských  staveb -  čistíren
°dPadnich vod (alespoň dvě musí byt s  inwstičními náklady min. 25 mil. Kč bez DPH).
Toto bude doloženo seznamem  referenčních  zakázek.

Název

Vodohospodářský  projekt
Něj dek
COV+CKV Sever, LetišK
Praha, Nová retenční
nádrž.vč. biologické části
Nová nádrž+rekonstrukce
])iotogie
Kanali<uiL;e  a  voda
Křivoklátsko

COV Křivoklát  2 000 EO
+  Obec Městečko +

Méstys Křivoklát
Celkem 30 385 m
vodovodů a kanalizací.
450 přípojek
Nová čistírna

Rekonstrukce

COV Nová Role

Zlepšení VH
infrastruktury města
Benešova,  (IPRE^éást
hrubé předčistění,  dešťová
nádrž 1800m3, óerpaci
stanice ČOV)
Kekonstrukce

Investiční

náklad bez

DPH
(mil. K.C)

280
dokončeno

320
ve výstavbě

105
Postavena

čov

23
Postaveno

170
(35)

Postaveno

Kapacita COV
Zpracované

stupně
dokumentace

8150/studie,
DUR, DSP, DPS,

AD. DSPS

89000/Studie
proveditelnosti,

DUR. DSP,
DPS.AD

2 000/DUR, DSP.
DPS, AD

5 650 EO
DSP, DPS, AD

i3 738 EG/ DUR,
DSP, DPS,AD,

DSPS

Čas

provádění

05/201]

11/2015

06/2012

12/2015
01/2011

07/2017

03/2013-
05/2014

12/2008-
12/2013

Objednatel
dokumentace

Město Nejdek
starosta Ing. Vítek
Tel. :  778 540 798

Letišté Praha, a.s.
Oddělení  investic
Ing. Fiala
Tel. :  602 l ] l  026
Vodárny a
kanalizace  Karlovy
Vary, a. s.
odděleni investic
Ing. Chochol
Tel. :  724 246 579

Vodárny a
canalizace  Karlovy
^ary, a. s.
xidélení  investic

ng. Chochol
Fel. :  724 246 5T9

i/IU Benešov. Jan
^ocek
.06614668

Inr  Vlichal S'L^áii^k\
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OSVĚDČENI O AUTORIZACI

číslo  9704

vydané

<ť

Českou komorou autorizovaných  inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR c. 360/1992 Sb.

Ing. Michal Stránský
jméno a  pnjmeni

rodné číslo

je

autorizovaným  inženýrem

v  oboru

technika prostředí"  staveb, specializace elektrotechnická zařízeni
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Autorizace je udéleiia ke dni  7.2.S

Ing. Václav Macli
předseda CKAIT
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Clen 2 -  zodpovědný projektant Ing Jiří Nový

Je nositelem^utorjzace  podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných  inženýrS
a  technikií  činných ve výstavbě,  ve zněni pozdějších předpisů,  v oboru  "Technologická zařízení
staveb -  zkušenosti s provedením  minimálně 3 zakázek v oboru projektování vodohospodářských
staveb -  čistíren odpadních vod (alespoň dvě musí být s  investičními náklady min. 25 mil. Ke bez
DPH). Toto je doloženo seznamem referenčních  zakázek.

Nejdek, COVa CKV Sever, ČOVa ČKVJih, ČOV Jih biologie.  Nová Role

Název

Vodohospodářský  projekl
Nejdek
COV+CKV Sever, Letišti
Praha, Nová retenční

nádrž, vč. biologické části
Nová nádrž+rekonstrukce

biologie
Kanalizace  a voda

Křivoklátsko
COV Křivoklát 2 000 EG

+ Obec Městečko +

Městys Křivoklát
Celkem 30 385 m

vodovodů a kanalizaci,
450 přípojek.  Nová COV

Rekonstrukce
ČOV Nová Role

Zlepšení  VH
infrastruktury  města

Benešova, (lPRE=část
hrubé předčištěni, dešťová

nádrž 1800m3,  čerpací
stanice COV)
Rekonstrukce

COV+CKV Jih, Letiště
Praha, a. s.

Nová čistírna

Letiště Praha, COV Jih -
rekonstrukce

biologických linek

COV Horní  Bezdékov
Rozvod tlakového

Investiční

náklad ber
DPH

(mil. Ke)

280
dokončeno

320
ve výstavbě

105
Postavena

cov

23
Postaveno

170
(35)

Postaveno

65

27

Kapacita ČOV/
Zpracované

stupně
dokumentace

8150/studie,
DUR, DSP, DPS,

AD. DSPS

89000/Studie

proveditelnosti,
DUR.DSP,

DPS, AD

2 000/DUR, DSP,
DPS, AD

5 650 EO
DSP, DPS, AD

53 73 8 EO/DUR,
DSP, DPS, AD,

DSPS

98 000 EO
Aktualizace DPS

l O 000 DPS

DPS

Čas

provádění

05/2011

11/2015

06/2012

12/2015

01/2011

07/2017

03/2013-
05/2014

12/2008-
12/2013

02/2018-
06/2018

03/2018-
08/2018

07/2018

Objednatel
dokumentace

Město Nejdek
starosta Ing. Vítek
Tel. :  778 540 798

Letiště Praha, a.s.
Oddělení investic

Ing. Fiala
Tel. :  602  111 026

Vodárny a
kanalizace Karlovy

Vary, a. s.
oddělení  investic

Ing. Chochol
Tel. :  724 246 579

Vodárny a
kanalizace Karlovy
Vary, a.s.
oddělení investic
Ing. Chocho]
Tel. :  724 246 579

MU Benešov.  Jan

Hocek
606614668

Letiště Praha, a.s.
Oddělení investic

Ing. Beňák
725987 149

Letiště Praha, a. s.
Oddělení investic

Ing. Beňák
725 987 149

Obec Horní
Bezděkov.  P.



vzduchu

větrání  dmychármy

COV Otročin-  Brt'
Rozvod tlakového

vzduchu

větrání dmychámy
DPS 07/2018

Boháček -  starosta
Tel: 724 181 809

Vodárny a
kanalizace Karlovy
Vary, a. s.
oddělení investic

Ing. Chochol
Tel. :  724 246 579

lne . liři  Novv



ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ  REPUBLIKA

Vysoká .kolo  strojní  a  textilní  v  Liberci,  nositelka  Řádu práce
Fakulta  Stroj m

číslo  diplomu  C  ^:  266966 DIPLOM C. 15767

narozen(a)  dne . 

Dalibor  Louda

(jméno a  příjmení)

  v .    oi,," .
uloniilfa)  studium  >ykonanlm  statni  láaéiecné  ikouiky  a  ilskoKa)  vyiokoškolské . zděláni  ve  studijním  oboru

_. str°J. e., a., za. r. izen. i,'fl. rp. chemjck^  pptrayJn. arskY. a  sppt^r^^

Podle § 41 ods1. 2  zákona c. 39/1980 Sb.. o  vysokých školách, se mu (jQ přiznává tttut

inženýr

v ............ 1-ibe. rcj, , ,  jne .. ^Z3. i.. června,  19, 8.7
rY^-y:-"'

<íu^- , ^^
Prof. RNDr. Bohusla\f  Střiž, CSc

lektor  vysoké  íkoly

SEVT .  26  383 1

^'
Boč. Ing. Ján  Alaxin, CSc

dika n  fakulty

TZ4.0-6182S5
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Číslo diplomu:  !lFSvM0405

ČESKA REPUBLIKA
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Tomáš  Darivčák
(Jméno, pfljmeni)

datum a mislo narozeni: 6. ,

získal vysokoškolské vzděláni studiem

v  magisterském studijním programu  Stavební  inženýrství  (N3607)
ve studijním oboru  Vodní" hospodářství a vodní stavby (3607T027)

na Fakultě stavební.

Podle §46 oda. 4) zákona C. 111/1998 Sb., o  vysokých Školách a o zmSm a doplnéni dalších zákonů (zákon o vysokých Školách), se mu udéluje
akademický  titul

V Praze dne 20. ledna 2011
^

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
rektor vysoké Školy

inženýr

ve zkratce  Ing.

L. S.

<//  'Í/-  L^^-Í-^-YT^

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
dékan fakulty


