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Město Úvaly  

ZÁPIS 
13. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 7.8.2014 v 17:00 hod.  

Sál v DPS,,Nám. Svobody 1570, Úvaly 

 
Přítomni:  MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, Josef Štěpánovský  

Hosté:  Jana Tesařová, Bc. Petr Matura, Ing. arch. Martina Bredová, Jitka Hájková  
Omluveni: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Mgr. Dana Poláková  
Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný  
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil mimořádné jednání v 17:00 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Výběrové řízení na stavební práce na akci "Opravy komunikací v Úvalech" Schválen 

3. Rekonstrukce tra ťového koridoru Praha-B ěchovice - Úvaly, dopravní omezení 
v obci Úvaly 

Schválen 

4. Zadávací dokumentace pro provedení stavby na akc i "Zasakovací pás 
Horoušánky" 

Schválen 

5. Přijetí  finan čního daru na akci Bezpe čná sobota Schválen 

6. Rozpo čtové opat ření č. 6 Schválen 

7. Ukončení jednání  

 
K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Výb ěrové řízení na stavební práce na akci "Opravy komunikací v Úvalech" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na investiční akci města "Úvaly - rekonstrukce 
místních komunikací v Úvalech". Jelikož není vyřešeno majetkoprávní vyrovnání, prodlužuje se samotná 
realizace rekonstrukce těchto ulic. Tyto ulice jsou frekventované a komunikace jsou ve velmi špatném stavu. 
Vedení města se shodlo na zajištění provizorního řešení a to opravy komunikací do doby vyřešení 
majetkoprávních sporů a následné těžké rekonstrukce ulic. 

Na základě pokynu vedení odbor investic a dopravy uveřejnil veřejnou zakázku na stavební práce na akci 
"Opravy komunikací v Úvalech". Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení veškerých prací a 
zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zpracování stavby "Opravy komunikací v Úvalech". Jedná se o 
ulice Grégrova, Guth-Jarkovského, Rašínova a Dobrovského. Předpokládaná hodnota zakázky na stavební 
práce je 3,5 mil. Kč bez DPH. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Dle vnitřní směrnice č. 2/2014 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla veřejná zakázka uveřejněna na profilu zadavatele a zároveň 
byla zadávací dokumentace rozeslána pěti uchazečům: 

- Jiří Hovorka, sídlem Hradeším 145, 282 01 Český Brod 

- K+K stavby s.r.o., sídlem Ježkova 612, 250 91 Zeleneč 
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- Trames s.r.o., sídlem Sekaninova 1021/26, 128 00 Praha 2 

- Favaz s.r.o., sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 

- Vialit Soběslav spol. s.r.o., sídlem Na Švadlačkách 478/II,  392 01 Soběslav 

Termín ukončení pro podání nabídek je 12.8.2014 do 12.00 hod.  

 

Návrh na složení členů sloučené komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových 
nabídek ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký,  Miloslav Kolařík, Bc. Petr Matura, Ilona Reicheltová, 

Náhradníci: Jitka Hamouzová, Adriana Bednarčíková, Eva Kopecká, Anežka Růžičková, Jana Tesařová 

 

Dopad na rozpočet: 3,5 mil. Kč bez DPH - hrazeno z kapitoly 2212 - 6121 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-301/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Oprava komunikací v Úvalech", 
která byla uveřejněna na profilu zadavatele dne 28.7.2014 

I I .   jm enu je  

v souvislosti s vyhlášením a uveřejněním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci 
"Oprava komunikací v Úvalech" na profilu zadavatele jmenuje členy sloučené komise a náhradníky pro 
otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký,  Miloslav Kolařík, Bc. Petr Matura, Ilona Reicheltová, 

Náhradníci: Jitka Hamouzová, Adriana Bednarčíková, Eva Kopecká, Anežka Růžičková, Jana Tesařová 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 3. Rekonstrukce tra ťového koridoru Praha-B ěchovice - Úvaly, dopravní omezení v obci Úvaly 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

V souvislosti s rekonstrukcí traťového koridoru Praha-Běchovice - Úvaly je třeba učinit dopravní omezení v obci 
Úvaly 

Dopravní omezení bylo rozděleno do tří etap: 

1. etapa proběhla od 27. 6. 2014 od 12:00 hodin do 6. 7. 2014 (úplná uzavírka mostu ul. Škvorecká). 

2. etapa proběhla od 19. 7. 2014 do 27. 7. 2014 (úplná uzavírka železničního přejezdu ul Pražská a Husova). 

Jednalo se pouze o uzavírku přejezdu, ulice Smetanova a Jiráskova zůstala průjezdná. 

První část 3. etapy začala od 4. 7. 2014 a trvala do 29. 7. 2014. Jednalo se o částečnou uzavírku mostu ulice 
Na Spojce. Byla obousměrně průjezdná s řízením přednosti semaforem. 

V současné době od 29. 7. 2014 byla zahájena druhá část 3. etapy, která pokračuje úplnou uzavírkou mostu v 
ulici Na Spojce. Původní termín dokončení uzavírky byl původně stanoven na 30. 9. 2014. Nyní je již jisté, že se 
tento termín prodlouží do 30. 10. 2014, tj.: o měsíc. Jelikož bude uzavřena ulice Na Spojce a stavba musí 
odvážet a přivážet materiál, zůstaly k dispozici pouze dvě příjezdové cesty. První varianta, že bude vedena 
doprava přes ulice Smetanova, Husova a náměstí, což odbor investic a dopravy předem zamítl. Druhá varianta 
je ulicemi Purkyňova a Sukova a dále po Jirenské ven z města. S investorem stavby je domluveno, že 
dodavatel vždy předem nahlásí četnost a termíny, kdy bude doprava těmito ulicemi jezdit. Zároveň bude 
navrženo dopravně inženýrské opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu a zejména chodců v těchto ulicích. 

Při uzavírce 3. etapy bude železniční přejezd ul. Husova - Pražská a most v ulici Škvorecká plně průjezdný. 
Zároveň bude zabezpečen po celou dobu uzavírky mostu Na Spojce průchod pro chodce. 

Po otevření komunikace Na Spojce k 30.10.2014 bude ještě od 31.10.2014 do 6.11.2014 uzavřen železniční 
přejezd z důvodu rekonstrukce ve 2. koleji. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 
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Usnesení č.R-302/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

dopravní omezení v obci z důvodu investiční akce "rekonstrukce traťového koridoru Praha-Běchovice - 
Úvaly"” 

I I .   uk ládá  

1.  starostovi 

1.  města informovat o problematice dopravních omezení v obci zastupitelstvo města 

2.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesní 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 4. Zadávací dokumentace pro provedení stavby na  akci "Zasakovací pás Horoušánky" 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města ke schválení zadávací dokumentaci pro 
vyhlášení výběrového řízení pro provedení stavby  "Zasakovací pás Horoušánky". Na tuto akci byla podána 
žádost o podporu z prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Tato žádost je ve fázi akceptování. 
Zadávací dokumentace bude překládána zhotovitelům ve výběrovém řízení. 

Celkové předpokládané náklady na dodávku stavebních prací jsou 1 871 589 Kč (včetně DPH). 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu a dle směrnice č. 2/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu 
bude zadávací dokumentace rozeslána minimálně 5 firmám.  

 

Ve výběrovém řízení bude osloveno minimálně 5 firem: 

1. WALCO CZ spol. s r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, IČO 25640623 

2. Jiří Hovorka, Hradešín 145, 282 01 Český Brod, IČO 45113831 

3. SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00  Praha 8, IČO 27195147 

4. LABSKÁ strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09  Pardubice, IČO 45538093 

5. K+K stavby s.r.o., Ježkova 613, 250 91  Zeleneč, IČO 25739271 

6. TRAMES s.r.o., Sekaninova 1021/26, 128 00  Praha 2, Korespondenční adresa: Tyršova 419, 250 83  
Škvorec, IČO 26167107 

 

Zároveň je nutné jmenovat komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Odbor životního prostředí a 
územního rozvoje navrhuje následující složení komise: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Petr Borecký, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Renata Stojecová, Ph.D., Adriana 
Bednarčíková 

Náhradníci:JUDr. Petr Petržílek, Dr. Vítězslav Pokorný, Jana Tesařová, Miloslav Kolařík, Blanka Reinerová 

 

Dopad na rozpočet: akce zařazena v rozpočtu města pro rok 2014   -  kapitola 3744, položka 6121 - projektová 
dokumentace - cca 200.000,- Kč (PD + VŘ) 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-303/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na akci  "Zasakovací pás Horoušánky" 

I I .   pověřu je  

kontrolou zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Zasakovací pás 
Horoušánky" 

I I I .   jm enu je  
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členy sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Petr Borecký, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Renata Stojecová, Ph.D., 
Adriana Bednarčíková 

Náhradníci:JUDr. Petr Petržílek, Dr. Vítězslav Pokorný, Jana Tesařová, Miloslav Kolařík, Blanka Reinerová 

IV.   souh las í  s  t ím ,  že  

zpracování, přípravu a organizaci výběrového řízení bude zajišťovat advokátní kancelář, Mgr. Klára 
Zábrodská za nabídkovou cenu 60.500,- Kč, včetně DPH 

V.   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Zadávací dokumentace na akci "Zasakovac í pás Horoušánky" 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 5. P řijetí  finan čního daru na akci Bezpe čná sobota 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Odbor správní předkládá radě ke schválení darovací smlouvu - finanční dar ve výši 1000,- Kč od Ivana Kartala, 
IČ 15358437, který je určen na zabezpeční akce Bezpečná sobota. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-304/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

přijetí účelového finančního daru od Ivana Kartala, IČ 15358437 v částce 1000,- Kč, který je určen na 
zajištění akce Bezpečná sobota 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

podpisem darovací smlouvy 

I I I .   uk ládá se  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 6. Rozpo čtové opat ření č. 6 
Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE 

Na základě schválení dotace na stavební úpravy budovy  C Základní školy Úvaly a rekonstrukce šaten  je 
předkládáno k doporučení ke schválení zastupitelstvu RO č.6. Z Mninisterstva financí bylo městu Úvaly 
oznámeno písemně přidělení dotace pro rok 2014 -  12 436 tis. Kč pro rok 2015 -  592 tis.Kč. 

V příjmové stránce tedy dochází ke změně, a to v položce 

4216 dotace ZŠ Úvaly   12 436 000 (dotační rozhodnutí na letošní rok) 

Ve výdajové stránce dochází ke změnám:   

navýšení výdajů 

3113/6121          18,363 mil. Kč  ZŠ budova C stavební úpravy 18 mil,  TDI a AD (363 tis.) 

3113/6121 PD      3 150 Kč čp. 203 studie 

3639/6121          VPS 120 tis. rekonstrukce haly TDI + AD 

6409/8115    přesun rezerva dorovnání 

2212/1/6121        137 tis. Bendlova cyklostezka práce provedeny, dorovnání Ciniburk + PD   

2310/6121     navýšení klikatice MEI dle fa + 266 tis.  

2310/5171           oprava vodovod Alešova + 85 471,- Kč 

3613/5171           rekonstrukce v ZUŠ a 897 + 150 tis. 
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Výdaje na rekonstrukci ZŠ - z rezervy z prodeje pozemků v Radlické (1.splátka ve výši 10 mil. Kč došla 
25.7.2014),  a dále z výdajů na nákup pozemků u nádraží, kde realizace (nákup pozemků) bude až v roce 2015. 

Příjmy  a výdaje činí v RO č. 6 -  185 480 427,- Kč. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-305/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

rozpočtové opatření č. 6, kde příjmy a výdaje činí 185 480 427,- Kč 

I I .   doporuču je  

Zastupitelstvu města Úvaly schválit rozpočtové opatření č. 6 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí ekonomického odboru OE 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - p říjmy 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - výdaje 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0 

7. Ukončení jednání 

 
 

 

 

Starosta ukončil jednání v 17:30 hodin. 

 

 

 
MUDr. Jan Š ťastný  

starosta 
 

  
  
 

  
  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v 
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na 
městském úřadě. 



 

 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE                                                                                                                    veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce  

"Zasakovací pás Horoušánky" 
 

VZ(Uvaly-ZasakovacíPásHoroušánky): ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: NAVRH 01: (16/07/2014) 

 
Město Úvaly  
Pražská 276 
250 82 Úvaly 
IČ: 00240931 

 

 

 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
  
 
 
 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce 

 
 
 
 

"Zasakovací pás Horoušánky"  

 
 
 
 
 
 

21. července 2014 
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VZ(Uvaly-ZasakovacíPásHoroušánky): ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: NAVRH 01: (16/07/2014) 
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OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:  

 

1. Identifikační údaje Zadavatele 3 

2. Předmět Zakázky 3 

3. Místo plnění Zakázky [***] 

4. Doba plnění Zakázky  [***] 

5. Technické podmínky [***] 

6. Kvalifikační požadavky [***] 

7. Způsob zpracování nabídkové ceny, překročení nabídkové ceny [***] 

8. Platební a obchodní podmínky [***] 

9. Další požadavky na plnění Zakázky [***] 

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky [***] 

11. Formální požadavky na podání nabídky [***] 

12. Prohlídka místa plnění [***] 

13. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám [***] 

14. Podání nabídky a lhůta pro její podání [***] 

15. Místo a doba otevírání obálek [***] 

16. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií [***] 

17. Mlčenlivost a důvěrné informace [***] 

18. Výhrady Zadavatele [***] 

19. Přílohy [***] 
 

PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:  

 

Příloha 1 - Technické podmínky, projektová dokumentace č. [BUDE DOPLNĚNO] vypracovaná 
společností HG partner s.r.o., se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (v elektronické podobě)  

Příloha 2 - Stavební povolení čj. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO] (v elektronické 
podobě)  

Příloha 3 - Formulář krycího listu (v elektronické podobě) 

Příloha 4 - Návrh smlouvy o dílo (vzor) (v elektronické podobě) 

Příloha 5 - Čestné prohlášení ohledně splnění kvalifikačních předpokladů (v elektronické podobě) 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:  

  

Název : Město Úvaly 

Sídlo : Pražská 276, 250 82 Úvaly 

IČ : 00240931 

Právní forma : samosprávní územní celek 

Osoby oprávněné jednat 
jménem zadavatele 

: MUDr. Jan Šťastný, starosta 

 
 (dále jen “Zadavatel ”). 
 

2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY:  

 
2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zasakovací pás Horoušánky" 

popsané v této zadávací dokumentaci (dále jen „Zakázka “) je výstavba zasakovacího pásu na 
pozemcích parc. č. 3268/63, 3269/5 a 3268/1, nacházejících se v katastrálním území Úvaly u 
Prahy, v blízkosti okraje stávající i plánované zástavby mezi ulicemi Jírenská, U Horoušánek a 
Doktora Strusky, a to v souladu s projektovou dokumentací č. [BUDE DOPLNĚNO] (včetně výkazů 
výměr) vypracovanou společností HG partner s.r.o. (dále jen „Projektová dokumentace “), která 
tvoří Přílohu 1 této zadávací dokumentace, a stavebním povolením čj. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne 
[BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „Stavební povolení “), které je Přílohou 2 této zadávací 
dokumentace. Stavbu představuje cca 950 m dlouhý zasakovací pás, skládající se ze zpevněné 
pěšiny, průlehu a zeleného pásu dřevin proměnlivé šířky. Účelem stavby zasakovacího pásu je 
přírodě blízká protipovodňová ochrana zástavby spojená s revitalizací, diverzifikací krajiny, 
protierozním opatřením a posílením funkce krajinných prvků s tím, že hlavní část zasakovacího 
pásu - svodný průleh – zajistí ochranu před povrchovým odtokem, který v současnosti společně 
s erozivním smyvem ohrožuje jak stávající, tak uvažovanou zástavbu.  

 
 Stavba nevyžaduje členění na objekty či technická a technologická zařízení a je součástí jediného 

stavebního objektu, a to SO 01 – Zasakovací pás Horoušánky. 
 

2.2 Předmětem Zakázky jsou následující plnění: 
 

2.2.1 Realizace stavby zasakovacího pásu v souladu s touto zadávací dokumentací a všech 
jejích příloh a na základě vzájemně odsouhlaseného rozpočtu. Stavba zasakovacího pásu 
zahrnuje úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
veškerých činností souvisejících s provedením příslušných stavebních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:  

 
- stavební práce nesmí být prováděny ve večerních (po 18:00) a brzkých ranních hodinách (před 8:00) 

vzhledem k tomu, že stavby se nachází v intravilánu obce; práce budou probíhat i ve dnech pracovního klidu 
(víkendy a státní svátky); 

- stavební práce nesmí být prováděny ve večerních a brzkých ranních hodinách 
vzhledem k tomu, že stavbya se nachází v  blízkosti zastavěného územíintravilánu 
obce; práce budou probíhat i ve dnech pracovního klidu (víkendy a státní svátky); 

- stavba nepředpokládá napojení na zdroj vody nebo jinu technickou infrasrukturu. 
Během stavby bude voda dopravována v cisterně či v kanystrech, napojení na 

Komentář [PB1]: Ty hodiny jsou otázka 
do diskuse 
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vodovod se nepředpokládá, zajištění elekrické energie se předpokládá 
prostřednictvím generátorů, přičemž tyto energie si dodavatel zajistí sám a jejich 
spotřebu v průběhu stavby hradí dodavatel; 

- staveniště bude po celou dobu výstavby viditelně označeno a ohraničeno. Pro 
zamezení ohrožení obyvatel bude alespoň v blízkosti stávajících budov staveniště 
viditelně ohraničeno páskou; 

- v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, předložení 
návrhu systému likvidace odpadů vzniklých v průběhu realizace díla, před zahájením 
vlastní realizace prací a nejpozději při přejímacím řízení předložení dokladů o 
evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace díla. Vybouraný materiál a 
jakýkoliv další odpad bude odvážen na skládku s tím, že veškeré náklady na odvoz 
vybouraného materiálu a ostatních odpadů a na uložení na skládku musí být zahrnuty 
v nabídkové ceně;  

- zajištění ochrany životního prostředí, zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby; 

- plnění povinností a odpovědnost za dodržování předpisů BOZ a PO a předcházení 
škod na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců 
dodavatele, jeho subdodavatelů, poradců či jiných osob přizvaných dodavatelem 
nebo zadavatelem na stavbu). Při provádění stavby je třeba dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná opatření nutná pro ochranu 
pracovníků stavby; 

- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, zejména očištěním techniky před vjezdem na 
komunikaci, při znečištění komunikací  zajistit neprodleně čištění komunikací dotčených provozem 
Zhotovitele, případně zajistění kropení komunikací, aby se zabránilo zvýšené prašnosti; 

- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění 
komunikací dotčených provozem dodavatele, případně zajištění kropení komunikací, 
aby se zabránilo zvýšené prašnosti; 

- provádění stavby nebude probíhat po vyšších srážkových úhrnech; 
- poskytování součinnosti státním orgánům oprávněným provádět na stavbě stavební 

dohled, kontrolu či inspekci; 
- průběžnou fotodokumentaci z průběhu provádění stavby v digitální formě, její 

průběžné předkládání objednateli (zejména těch prací, které se stanou dalším 
postupem nepřístupnými nebo budou zakryty) a předání závěrečné fotodokumentace 
v jednom (1) elektronickém vyhotovení zadavateli; 

- pravidelnou účast dodavatele na kontrolních dnech stavby; 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze Stavebního povolení nebo jiných 

dokladů; 
- odstranění případných kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního 

servisu během záruční lhůty.  
  

2.2.2 Předložení položkového výkazu vým ěr (ocen ěný výkaz vým ěr) s tím, že veškeré 
položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace a ocenění; 

 
2.2.3 Předložení plánu organizace výstavby (POV) a harmonogramu postupu prací (HPP) ; 
 
2.2.4 Vypracování dokumentace skute čného provedení díla  (včetně geodetického zaměření) 

ve třech (3) listinných (grafických) vyhotoveních a jednom (1) vyhotovení v digitální podobě 
(ve formátu *.dwg). Dokumentaci skutečného provedení díla dodavatel zpracuje 
v následujícím rozsahu: do dokumentace vyznačí změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla, tam kde změny nejsou, uvede “beze změn”. Každý výkres bude dále opatřen 
podpisem odpovědné osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele; 
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2.2.6 Vypracování všech podkladů pro zajištění vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí 
a zajištění vydání pravomocného kolauda čního souhlasu/rozhodnutí . 

 
2.2.7 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla bude rovněž zajišt ění odvozu 

a uskladn ění odpadu a p ředložení doklad ů o nezávadném zneškodn ění odpadu.  
 
2.2.8 Předmětem plnění Zakázky není provád ění technického dozoru  vybraným uchazečem či 

osobou s ním propojenou. 
 
V případě, že uchazeč dojde k názoru, že vzhledem k druhu prací by výkaz výměr měl 
obsahovat další položky, uvede je jako samostatnou položku do nabídkové ceny. 

 
2.3 Podkladem pro provedení předmětu Zakázky je, vedle této zadávací dokumentace, také Projektová 

dokumentace včetně výkazu výměr a Stavební povolení. 
 

2.4 Předmět Zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu 
se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické 
a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že navržené materiály, výrobky, 
postupy a služby vyhovují účelu stavby, které se týká předmět Zakázky. Předmět Zakázky musí být 
proveden plně v souladu se všemi podklady, které Zadavatel předá vybranému uchazeči v průběhu 
provádění díla, pakliže nejde o nevhodné podklady, na jejichž nevhodnost byl Zadavatel upozorněn 
dodavatelem. 

 
2.5 Klasifikace p ředmětu Zakázky (CPV kódy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 213/2008): 
  

Kód: Název: 

45000000-7 Stavební práce 

45247230-1 Výstavba ochranných hrází 

45112000-5 Výkopové a zemní práce 

45112700-2 Krajinné úpravy 

45246400-7 Prevence záplav 
 
2.6 Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí 

a případné rozpory si se Zadavatelem vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek. 
 
2.7 Předpokládaná hodnota Zakázky činí [BUDE DOPLNĚNO] Kč bez DPH. 
 
2.8 Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 

znění. 
 

3. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:  

 
3.1 Místem plnění Zakázky jsou pozemky parc. č. 3268/63, 3269/5 a 3268/1, nacházející se 

v katastrálním území Úvaly u Prahy, v blízkosti okraje plánované i stávající zástavby mezi ulicemi 
Jírenská, U Horoušánek a Doktora Strusky. 

 

Komentář [MaB2]: Je myšlena částka 
ze žádosti o dotaci? 
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4. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY:  

 
4.1 Zadavatel požaduje, aby uchazeč zahájil plnění Zakázky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo 

(vzorová smlouva o dílo tvoří Přílohu 4 této zadávací dokumentace), a to nejpozději do [BUDE 
DOPLNĚNO] ([BUDE DOPLNĚNO]) pracovních dn ů ode dne podpisu smlouvy o dílo a převzetí 
místa plnění.  

 
Uchazeč se musí ve smlouvě o dílo zavázat, že předmět Zakázky provede, zcela dokončí (včetně 
uvedení do provozu) a předá Zadavateli ve lhůtě [BUDE DOPLNĚNO] ([BUDE DOPLNĚNO]) dnů] 
ode dne protokolárního převzetí místa plnění s tím, že nejméně 60% Zakázky musí být 
dodavatelem řádně provedeno a vyfakturováno nejpozději do 30. listopadu 2014. 
 

4.2 Nedodržení výše uvedených lhůt v návrhu smlouvy o dílo (jejíž vzor tvoří Přílohu 4 této zadávací 
dokumentace) a závazném plánu organizace výstavby (dále jen “POV”) a v harmonogramu postupu 
prací (HPP) bude důvodem pro vyřazení nabídky. 

 

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY:  

     
5.1 Technické podmínky Zakázky jsou popsány v Příloze 1 a v Příloze 2 této zadávací dokumentace. 
 

6. KVALIFIKA ČNÍ POŽADAVKY:  

 
6.1 Rozsah kvalifikace: 

 
6.1.1 Kategorie kvalifikačních kritérií 

 
Předpokladem účasti v tomto Zadávacím řízení je splnění kvalifikace. Dodavatel, který 
nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky přestane splňovat kvalifikaci, bude ze Zadávacího řízení Zadavatelem vyloučen. 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 
 
(a) základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 6.2 níže; 
(b) profesních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 6.3 níže; a 
(c) technických kvalifikačních předpokladů podle odstavce 6.4 níže; 
 
a který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit Zakázku 
podle ustanovení odstavce 6.5 níže. 

 
6.1.2 Význam prokázání splnění kvalifikace 

 
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky dodavatele 
v Zadávacím řízení. 
 

6.1.3 Prokázání splnění kvalifikace 
 

6.1.3.1 Stanovení způsobu prokázání kvalifikace 
 

Zadavatel po uchazečích požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů 
podle odstavců 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5 této zadávací dokumentace formou čestného 
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prohlášení, z jehož obsahu bude z řejmé, že dodavatel kvalifika ční předpoklady 
požadované zadavatelem spl ňuje .  
 
Zadavatel důrazně upozorňuje, že vítězný uchazeč, se kterým má být uzavřena 
smlouva o dílo na plnění Zakázky je povinen p řed jejím uzav řením p ředložit 
Zadavateli originály nebo ú ředně ověřené kopie doklad ů prokazujících spln ění 
kvalifikace  podle odstavců 6.2, 6.3, 6.4 a 6.5 této zadávací dokumentace! 
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření 
smlouvy.  
Zadavatel uvítá a všem dodavatelům doporučuje (avšak bezpodmínečně 
nevyžaduje), aby vedle samotného čestného prohlášení o splnění základních, 
profesních a technických kvalifikačních předpokladů již jako součást nabídky 
předložili alespoň kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Doklady pro 
prokázání základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 
nesmějí být starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. 

 
6.1.3.2 Prokázání části kvalifikace subdodavatelem 

 
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
Zadavatelem podle odstavce 6.1.1(b) a (c) výše v plném rozsahu, je oprávněn 
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. 
Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit smlouvu uzav řenou 
se subdodavatelem , z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění 
určeného k plnění Zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude 
dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokazuje splnění kvalifikace, a dále je dodavatel povinen 
Zadavateli předložit čestné prohlášení subdodavatele o tom, že není veden 
v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a výpis subdodavatele 
z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní takový 
subdodavatel zapsán. 

 
6.1.3.3 Prokázání kvalifikace při společné nabídce dodavatelů 

 
Má-li být předmět Zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 6.1.1(a) 
výše a profesního kvalifikačního předpokladu podle 6.3.1(a) této zadávací 
dokumentace v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle odstavce 6.1.1(b) až (d) 
výše musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 6.1.3.2 
výše použije obdobně.  

 
V případě, že má být předmět Zakázky plněn podle tohoto článku společně několika 
dodavateli, jsou Zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími 
splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že 
všichni tito dodavatelé budou v ůči Zadavateli a t řetím osobám z jakýchkoliv 
právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou zavázáni spole čně 
a nerozdíln ě, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících ze Zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé 
byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo 
Zadavatel nestanoví jinak. 
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6.1.3.4 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem 

 
Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel 
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.  

 
Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště 
zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen 
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, 
jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání 
nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné 
prohlášení.  

 
Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním 
jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud 
Zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace 
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo 
místem trvalého pobytu na území České republiky. 
 

6.1.3.5 Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
 

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů mohou prokázat splnění 
kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu 
dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší 
než tři (3) měsíce.  

 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje splnění kvalifikace podle 
odstavce 6.2 této zadávací dokumentace. Dále výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů nahrazuje splnění kvalifikace podle odstavce 6.3 níže za předpokladu, 
že údaje uvedené ve výpisu pokrývají požadavky, které byly stanoveny 
Zadavatelem na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 
odstavce 6.3 níže. 

 
6.1.3.6 Prokázání splnění kvalifikace certifikátem 

 
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace Zadavateli předložením certifikátu, 
který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů osobou akreditovanou 
pro činnost v systému certifikovaných dodavatelů. Předloží-li dodavatel Zadavateli 
certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání 
splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty 
pro prokázání splnění kvalifikace (odstavec 6.1.4 níže), nahrazuje tento certifikát 
v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.  
 
Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených 
údajů, splnění kvalifikace uchazečem. Zadavatel k této věci stanoví, že neuzná 
kvalifikaci za prokázanou, pokud z předloženého certifikátu nebude vyplývat jasný a 
úplný rozsah splnění kvalifikace stanovené Zadavatelem. 
 
Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu nebude zcela vyplývat 
úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů stanovených 

Komentář [MaB3]: Myslím, že pokud 
tento odstavec nevyplývá z právních 
předpisů, není pro tuto činnost asi potřebný 
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Zadavatelem, uchazeč je povinen k certifikátu připojit další listiny, které jednoznačně 
prokazují, že předpokladem certifikace bylo právě splnění všech jednotlivých 
kvalifikačních předpokladů stanovených Zadavatelem. 
 

6.1.3.7 Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů 
případně zahraničním certifikátem 

 
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace Zadavateli výpisem ze zahraničního 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, případně zahraničním certifikátem. 

 
6.1.3.8 Elektronické prokazování kvalifikace 
 

V Zadávacím řízení nelze prokázat splnění kvalifikačních předpokladů pomocí 
elektronických prostředků. 
 

6.1.4 Doba prokazování splnění kvalifikace 
 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 
 
6.2 ZÁKLADNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  
 

6.2.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů 
 

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, 
 
(a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, 
podplácení, 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 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, 

 
(b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo 
k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 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 

Komentář [MaB4]: Dtt výše 
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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, 

 
(c) který v posledních třech (3) letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé 

soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
 

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

 
(e) který není v likvidaci, 

 
(f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 
(g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to 

jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 
(h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,  

 
(i) který nebyl v posledních třech (3) letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu 

nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 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, 

 
(j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, a 
 
(k) kterému nebyla v posledních třech (3) letech pravomocně uložena pokuta za 

umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
 

6.2.2 Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
 

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 6.2.1 (a) 
až (k) výše předložením čestného prohlášení , z jehož obsahu musí být zřejmé, že 
dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem.  

 
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů také jiným způsobem, 
který připouští tato zadávací dokumentace (jak jsou tyto způsoby popsány v odstavci 6.1.3 
výše). 

 
6.3 PROFESNÍ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY  
 

6.3.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 
 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží níže 
uvedené: 
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(a) výpis z obchodního rejst říku , pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 

evidence , pokud je v ní zapsán; 
 

(b) doklad o oprávn ění k podnikání  podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu Zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění či licenci (výpis z živnostenského rejstříku) dle předmětu 
plnění Zakázky zejména v oboru činnosti odpovídající CPV kódům uvedeným v 
bodu 2. této zadávací dokumentace; a 

 
(c) doklady osv ědčující odbornou zp ůsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž 

prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje, tj. doklad osvědčující, 
že osoba odpovídající za odborné vedení provádění (realizace) stavby má příslušné 
oprávn ění (autorizaci) pro obor stavby vodního hospodá řství a krajinného 
inženýrství  (viz zejména zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění). Dodavatel současně doloží doklad o vztahu mezi 
dodavatelem a osobou jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, 
např. čestné prohlášení o pracovněprávním či obdobném vztahu, kopii smlouvy 
uzavřené se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí 
plnění určeného k plnění Zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž 
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Zakázky, a to alespoň 
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace (profesní kvalifikační 
předpoklady a/nebo technické kvalifikační předpoklady) apod. Společně 
s uzavřenou smlouvou je dodavatel povinen předložit doklady subdodavatele 
prokazující, že takový subdodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklad podle 
odstavce 6.2.1(j) této zadávací dokumentace subdodavatelem a profesní 
kvalifikační předpoklad podle odstavce 6.3.1(a)této zadávací dokumentace. 

 
Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů také jiným zp ůsobem , 
který připouští tato zadávací dokumentace (jak jsou tyto způsoby popsány v odstavci 6.1.3 
výše). 

 
6.4 TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY 
 

6.4.1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů  
 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží 
následující dokumenty: 

 
(a) seznam významných stavebních prací  provedených za posledních pět (5) let s 

uvedením jejich ceny, doby a místa provádění, včetně údaje o tom, zda byly tyto 
stavební práce provedeny řádně a odborně. V seznamu významných stavebních 
prací provedených dodavatelem za posledních pět (5) let u každé stavební práce: 
 
(i) uvede identifika ční údaje objednatele  stavebních prací, a 
(ii) zřetelně vyzna čí, kterými stavebními pracemi prokazuje dodavatel 

poskytnutí Zadavatelem předepsaných stavebních prací, a které stavební 
práce dodavatel dokládá osvědčeními objednatelů; a 

 
(b) osvědčení objednatel ů alespoň tří (3) referen čních zakázek obdobného 

charakteru jako Zakázka o řádném plnění takových významných stavebních prací 

Komentář [MaB5]: Bude upřesněno dle 
vydaného stanoviska OŽP MěÚ Brandýs, 
zda bude posuzováno jako stavba 
vodohospodářského díla 
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s tím, že takové osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provedení 
stavebních prací, a dále musí obsahovat údaj o tom, zda takové stavební práce byly 
provedeny řádně a odborně. V případě, že není možné takové osvědčení od 
objednatele získat z důvodů spočívajících na jeho straně, pak smlouvu 
s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění. Za zakázku obdobného charakteru 
je považována zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce v oblasti vodního 
hospodá řství a krajinného inženýrství , kterou dodavatel realizoval v posledních 
pěti (5) letech, s tím, že minimální hodnoty referenčních zakázek jsou požadovány 
v následující výši: 

 
(i) minimální hodnota alespoň jedné (1) referen ční zakázky  musí činit alespoň 

1.000.000,- Kč bez DPH; a 
 

(ii) minimální hodnota dalších dvou (2) referen čních zakázek , a to každé 
samostatně, činí 750.000,- Kč bez DPH. 

 
Výše uvedený minimální požadovaný finanční objem vyjadřuje minimální cenu 
dodávky realizované na základě jednoho smluvního vztahu (smlouvy, objednávky). 

 
6.5 EKONOMICKÁ A FINAN ČNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE  
 
 Dodavatel předloží Zadavateli čestné prohlášení  o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

Zakázku, kteréžto čestné prohlášení musí být podepsané osobou/osobami 
oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče. 

 
6.6 PRAVOST, STÁŘÍ DOKLADŮ A POČÍTÁNÍ LHŮT 
 

Doklady předkládané k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku (ať již předkládané před uzavřením smlouvy či jako součást nabídky) 
nesmějí být ke dni podání nabídky starší devadesáti (90) kalendá řních dn ů. 
 
Vybraný uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy předložit Zadavateli originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za 
neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo na plnění Zakázky. 

 
6.7  ZMĚNY V KVALIFIKACI 
 

Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci 
dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle odstavce 6.9 níže, je dodavatel 
povinen nejpozději do sedmi (7) pracovních dn ů tuto skutečnost Zadavateli písemně oznámit. 
Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu 
do deseti (10) pracovních dn ů od oznámení této skutečnosti Zadavateli. Povinnost podle 
předcházející věty se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím 
Zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí 
uchazeč, s nímž Zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 
kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 

 
6.8 POSOUZENÍ KVALIFIKACE 
 

Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady 
nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou 
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případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec. Dodavatel je 
povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem. 

 
6.9 NESPLNĚNÍ KVALIFIKACE 
 

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou 
v odstavci 6.7 výše, musí být Zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel 
bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v Zadávacím 
řízení s uvedením důvodu. 

 

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, P ŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY:  

       
7.1 Struktura nabídkové ceny: 
 

Nabídková cena musí být v nabídce (zejména v návrhu smlouvy o dílo) uvedena následujícím 
způsobem: 
 
(a) nabídková cena v Kč bez DPH,  
(b) výše DPH (v % a v Kč), a 
(c) nabídková cena v Kč včetně DPH.  

 
Zadavatel doporučuje, aby nabídková cena ve shora uvedeném členění byla uvedena nejen 
v návrhu smlouvy ale i v tzv. krycím listu, jehož vzor tvoří Přílohu 3 této zadávací dokumentace. 
Nabídková cena musí zahrnovat všechny jakékoliv a veškeré případné související poplatky/platby.  

 
7.2 Doložení výpočtu nabídkové ceny: 
 

Uchazeč v nabídce doloží nabídkovou cenu uvedenou v souladu s odstavcem 7.1 výše 
položkovým rozpo čtem (ocen ěným výkazem vým ěr). Výkaz výměr je součástí Přílohy 1 této 
zadávací dokumentace. Veškeré položky položkového rozpočtu budou uvedeny včetně specifikace 
a ocenění. Údaje v takto zpracovaném výpočtu nabídkové ceny považuje Zadavatel za limitní 
a závazné pro účely plnění Zakázky. V případě, že uchazeč dojde k názoru, že vzhledem k druhu 
prací by výkaz výměr měl obsahovat další položky, uvede je jako samostatnou položku do 
nabídkové ceny. 
 
Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění předmětu Zakázky dle položkového rozpočtu (výkazu 
výměr) předaného v rámci této zadávací dokumentace Pokud Zadavatel zjistí, že v cenové 
kalkulaci uchazeče nejsou oceněny všechny položky, bude to důvodem k vyřazení nabídky za 
dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče ze Zadávacího řízení. Ocenění jednotlivých položek je 
třeba provést pro uvedený rozsah a dobu plnění. Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem 
(výkazem výměr) a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující 
položkový rozpočet (výkaz výměr). Jakékoliv zásahy uchazečů do struktury a věcného či 
množstevního vymezení položek v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) jsou bez případného 
předchozího pokynu Zadavatele nepřípustné. 
 
Nabídková cena musí zahrnovat jakékoliv a veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu Zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu Zakázky včetně nákladů 
souvisejících. Cena dále zahrnuje náklady na zařízení staveniště, veškerá potřebná média a 
energie, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného 
skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
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dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na 
dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných a normami a vyhláškami stanovených 
zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření 
k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů 
a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Zakázky. 
 
V případě, že uchazeč zjistí ve výkazu výměr, který je součástí Přílohy 1 této zadávací 
dokumentace, chyby, je nutné, aby všechny takové chyby bezodkladně písemně oznámil 
Zadavateli anebo zástupci Zadavatele v tomto Zadávacím řízení, tj. do advokátní kanceláře Mgr. 
Kláry Zábrodské, advokáta, Rybná 24, 110 00 Praha 1. Současně je nutno zaslat oznámení o 
chybách ve výkazu výměr na e-mailovou adresu zabrodska@akzr.cz, a to ještě před podáním 
nabídky, respektive před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 

7.3 Překročení nabídkové ceny: 
 

Nabídkovou cenu nelze po podání nabídky z jakýchkoliv důvodů měnit, jediným přípustným 
překročením nabídkové ceny je překročení související se změnou zákonné sazby DPH.  

 

8. PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY:  

   
8.1 Uchazeči jsou povinni dodržet obchodní a platební podmínky k realizaci Zakázky jak jsou blíže 

specifikovány a vymezeny v Příloze 4 (Vzor smlouvy o dílo) této zadávací dokumentace. 
 
8.2 Platby budou probíhat výhradně v české měně (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 

měně. 
 
8.3  V souladu s odstavcem 7.3 výše Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny 

sazby DPH. 
 
8.4 Zadavatel neposkytuje zálohy. 
 
8.5 Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem v této Zadávací dokumentaci 

a v návrhu Vzorové smlouvy o dílo (Příloha 4) této zadávací dokumentace) jsou stanoveny jako 
minimální a uchazeči tak mohou nabídnout Zadavateli podmínky výhodnější. 

  

9. DALŠÍ POŽADAVKY NA PLN ĚNÍ ZAKÁZKY:  

 
9.1 Další požadavky: 
 
 Zadavatel požaduje, aby v rámci plnění Zakázky byly splněny i další požadavky Zadavatele 

uvedené v návrhu Vzorové smlouvy o dílo, která je Přílohou 4 této zadávací dokumentace.  
 
9.2 Závazný plán organizace výstavby (dále jen "POV") a harmonogram postupu prací (dále jen 

“HPP”): 
 

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky uchazeče byl (kromě uvedení doby plnění v souladu 
s odstavcem 4.1 výše) také podrobný POV, který bude respektovat veškeré zásady organizace 
výstavby uvedené v Projektové dokumentaci, a podrobný HPP, který bude respektovat lhůtu 
stanovenou Zadavatelem v této zadávací dokumentaci a obsahovat veškeré činnosti, nutné 
k realizaci Zakázky. 
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9.3 Subdodavatelé: 
 
Uchazeč je povinen  ve své nabídce specifikovat části Zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu 
či více subdodavatelům a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů a tyto 
části věcně i finančně specifikovat včetně uvedení % podílu plnění jednotlivými subdodavateli. 
Současně ve své nabídce uchazeč předloží smlouvu  uzavřenou s každým subdodavatelem nebo 
prohlášení  každého subdodavatele o budoucí spolupráci  podepsané osobou/osobami 
oprávněnou/oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V takové smlouvě se 
subdodavatelem či prohlášení subdodavatele o budoucí spolupráci se každý takový subdodavatel 
zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na 
plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu a dále uvede svoji připravenost podílet se na 
plnění veřejné zakázky jako subdodavatel uchazeče. 

 
Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), 
doloží ve své nabídce písemné prohlášení , ve kterém tuto skutečnost uvede. Takové prohlášení 
musí být podepsané osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem či za uchazeče. 
  

10. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:  

 
Aniž by tím byly vyloučeny jakékoliv další důvody uvedené v příslušných ustanoveních této zadávací 
dokumentace, nebude-li nabídka uchaze če splňovat jakýkoliv z požadavk ů Zadavatele výslovn ě 
uvedený v této zadávací dokumentaci (kromě požadavků na formální zpracování nabídky), bude taková 
nabídka z důvodu nesplnění jakéhokoliv takového požadavku Zadavatele vyřazena.  
 
10.1 Obsah a členění nabídky: 
 

Nabídka bude Zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění): 
 

10.1.1 Identifika ční údaje uchaze če  
10.1.2 Nabídková cena  
10.1.3 Čestné prohlášení o spln ění kvalifikace uvedené v bodu 6. této zadávací 

dokumentace 
10.1.4 Návrh smlouvy o dílo 
10.1.5 Rozpis nabídkové ceny (ocen ěný výkaz vým ěr) 
10.1.6 Doba pln ění a závazný plán organizace výstavby (POV) a harmo nogram postupu 

prací (HPP) 
10.1.7 Ostatní listiny p řikládané k nabídce dle volby uchaze če a požadavk ů vyplývajících 

z této zadávací dokumentace (zejména, avšak bez omezení, dokumenty uvedené 
v odstavci 9.3 této zadávací dokumentace). 

 
Shora uvedené jednotlivé části nabídky budou v nabídce zřetelně odděleny (např. barevnými 
oddělovacími listy) a také jednotlivé doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené v bodu 6. této 
zadávací dokumentace budou zřetelně odděleny. 

 
Ad 10.1.1 Identifikační údaje uchazeče: 

 
Identifikačními údaji uchazeče se rozumí: 

 
(a) v případě právnické osoby: - obchodní firma či název, 

- sídlo, 
- právní forma, a 
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- identifikační číslo (bylo-li přiděleno);  
 

(b) v případě fyzické osoby: - obchodní firma či jméno a příjmení,  
- místo podnikání, popřípadě místo trvalého 
pobytu, a 
- identifikační číslo (bylo-li přiděleno). 

Ad 10.1.2 Nabídková cena: 
 

Nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena stanovená uchazečem v souladu 
s podmínkami stanovenými v bodu 7. této zadávací dokumentace. 
 
Uchazečům je doporučeno pro účely uvedení identifika čních údaj ů a nabídkové 
ceny použít krycí list , jehož vzor tvoří Přílohu 3 této zadávací dokumentace. 

 
V případě, že uchazeč použije pro vypracování nabídky krycí list podle Vzoru 
krycího listu uvedeného v Příloze 3 této zadávací dokumentace, musí být krycí list 
řádně vyplněn, datován a podepsán uchazečem (s tím, že pokud je uchazečem 
právnická osoba, bude krycí list podepsán osobou/osobami 
oprávněnou/oprávněnými za právnickou osobu jednat v souladu se zápisem takové 
právnické osoby v obchodním rejstříku ke dni podání nabídky). Bude-li krycí list 
podepsán zmocněncem uchazeče, doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně 
ověřenou kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. 
 

Ad 10.1.3 Doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené v bodu 6. této zadávací 
dokumentace 

 
Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy ve formě a v souladu 
s požadavky stanovenými v bodu 6. této zadávací dokumentace. 

 
Ad 10.1.4 Návrh smlouvy o dílo 

 
(a) návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávn ěnou jednat jménem či 

za uchazeče. Je-li návrh smlouvy podepsán zmocněncem, musí být součástí 
nabídky originál nebo úředně ověřená kopie plné moci , která byla takové 
osobě pro tento případ udělena;  

 
(b) návrh smlouvy musí být v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací 

dokumentaci a jejích Přílohách. Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy 
respektoval Vzorovou smlouvu o dílo tvořící Přílohu 4 této zadávací 
dokumentace a požadavky Zadavatele uvedené v této zadávací 
dokumentaci; 

 
(c) předmět díla musí být v návrhu smlouvy vymezen v jediném článku 

smlouvy tak, aby z něj bylo zřejmé, že předmětem díla je Zakázka, jak je 
přesně specifikována v této zadávací dokumentaci; 

       
(d) doba pln ění Zakázky musí být v návrhu smlouvy obsažena v souladu s tím, 

jak je uvedeno v bodu 4. této zadávací dokumentace; 
 

(e) návrh smlouvy musí obsahovat délku záru ční doby na stavební práce 
s tím, že Zadavatel požaduje, aby délka záruční doby byla v návrhu smlouvy 
uvedena v jediném ustanovení smlouvy (viz odstavec 13.2 Vzorové smlouvy 
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o dílo, která je Přílohou 4 této zadávací dokumentace), a to v měsících, a 
dále aby minimální doba záruky za jakost byla nejméně sedmdesát dva 
(72) měsíců; 

 
(f) návrh smlouvy nesmí obsahovat žádná ustanovení o zajišt ění pln ění 

závazků Zadavatelem (smluvní pokuty, ručení atd.); 
 

(g) návrh smlouvy musí obsahovat povinnost uchazeče/dodavatele udržovat po 
celou dobu trvání smlouvy v platnosti pojišt ění odpov ědnosti za škodu  
způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 2.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a výší spoluúčasti 
dodavatele nepřesahující částku 1% z takové výše. Kopii platné a účinné 
pojistné smlouvy dodavatel předloží Zadavateli před podpisem smlouvy; 

 
(h) návrh smlouvy nesmí obsahovat žádné změny či uchazečem dopln ěná 

ujednání oproti Vzorové smlouvě o dílo tvořící Přílohu 4 této zadávací 
dokumentace k tíži či v neprosp ěch Zadavatele ; 

 
(i) návrh smlouvy musí obsahovat právo Zadavatele odstoupit od smlouvy o 

dílo v případě, že výdaje, které by Zadavateli na základě smlouvy měly 
vzniknout, budou Řídícím orgánem operačního programu životní prostředí, 
Státního fondu životního prostředí České republiky, případně jiným 
kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé; 

 
Přílohami smlouvy o dílo budou dokumenty, které jsou uvedeny v odstavci 1.2 
vzorové smlouvy o dílo, jež tvoří Přílohu 4 této zadávací dokumentace, s tím, že: 

 
- závazný plán organizace výstavby (POV) (odstavce 4.1 a 10.1.6 této 

zadávací dokumentace) bude tvořit Přílohu 1 uzavřené smlouvy (a musí být 
součástí nabídky uchazeče), 

- závazný harmonogram postupu prací (HPP) (odstavce 4.1 a 10.1.6 této 
zadávací dokumentace) bude tvořit Přílohu 1 uzavřené smlouvy (a musí být 
součástí nabídky uchazeče), a 

- položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr (odstavce 7.2 a 10.1.6 této 
zadávací dokumentace) bude tvořit Přílohu 2 uzavřené smlouvy (a musí být 
součástí nabídky uchazeče). 

 
Ad 10.1.5 Rozpis nabídkové ceny 

 
Výpočet nabídkové ceny se v nabídce dokládá položkovým rozpočtem 
(v podrobnostech viz bod 7. této zadávací dokumentace).  
 

Ad 10.1.6 Doba plnění Zakázky a závazný plán organizace výstavby (POV) a harmonogram 
postupu prací (HPP) 

 
Doba plnění Zakázky bude uvedena maximálně v délce stanovené v odstavci 4.1 
výše. Závazný plán organizace výstavby (POV) a harmonogram postupu prací 
(HPP) je specifikován v odstavci 9.2 této zadávací dokumentace. Zadavatel 
požaduje, aby závazný plán organizace výstavby (POV) a harmonogram postupu 
prací (HPP) tvořil součást návrhu smlouvy. Pro tento účel postačí, je-li závazný plán 
organizace výstavby (POV) a harmonogram postupu prací (HPP) součástí nabídky 
doručené Zadavateli. 
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Závazný plán organizace výstavby (POV) a harmonogram postupu prací (HPP) 
bude řešit zejména následující skutečnosti: 

  
- věcnou a časovou podrobnost a úroveň technických a technologických 

návazností časového plánu výstavby - harmonogramu realizace stavby (a to 
včetně z hlediska, zda předložený POV a HPP prokazuje reálnost splnění 
lhůty pro provedení a dokončení stavby), 

- řešení zabezpečení kvality Zakázky při jejím plnění, 
- vhodnost návrhu zařízení staveniště, 
- zajištění minimalizace vlivu stavební činnosti na životní prostředí, způsob 

ochrany proti hluku, prašnosti a nakládání s odpady vzniklými při stavebních 
činnostech a způsob omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů, 

- stanovení fondu pracovní doby, 
- způsob komunikace se Zadavatelem (jako objednatelem), 
- stanovení nutných omezení Zadavatele při provádění stavebních činností, a 
- řešení uložení stavebních materiálů. 
 

11. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA PODÁNÍ NABÍDKY:  

    
11.1 Forma nabídky: 
 

Zadavatel uchazečům doporučuje, aby nabídky předložili v následující formě: 
 

(a) písemně v tišt ěné podob ě výhradně v českém jazyce ve dvou (2) vyhotoveních s tím, že 
vyhotovení obsahující originály listin bude označeno jako nabídka - originál , druhé 
vyhotovení bude označeno nabídka - kopie . Listiny ve vyhotovení označeném jako kopie 
musí být úplnými a přesnými fotokopiemi listin vyhotovení označeného jako originál, a dále 
s tím, že součástí obou vyhotovení bude CD – ROM obsahující elektronickou verzi celé 
nabídky. Na každém CD – ROM musí být uvedeno označení uchazeče a název Zakázky 
podle této zadávací dokumentace. Všechny textové dokumenty budou na CD – ROM 
uloženy v otevřeném formátu *.doc nebo *.docx.; 

 
(b) v nabídce musí být uvedeny veškeré identifikační údaje uchazeče uvedené v odstavci 

10.1.1 této zadávací dokumentace. Pokud uchazeč použije Krycí list vypracovaný podle 
vzoru Zadavatele, bude Krycí list první stranou obou vyhotovení nabídky. Vzor krycího listu 
tvoří Přílohu 3 této zadávací dokumentace. Krycí list u originálu nabídky bude označen jako 
originál , u kopie nabídky bude označen jako kopie; 

 
(c) veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány 

statutárním orgánem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, 
že nabídku podepisuje osoba, oprávněná jednat za uchazeče na základě plné moci, je 
požadováno doložení originálu nebo úředně ověřené kopie písemné plné moci či jiného 
platného písemného pověřovacího dokumentu; 

 
(d) Zadavatel doporučuje pro účel ochrany oprávněných zájmů každého uchazeče, aby obě 

vyhotovení nabídky byla svázána či jinak zabezpečena proti poškození a/nebo 
neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh, a aby listy každého ze svazků 
nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 (kromě barevných 
oddělovacích listů); a 
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(e) veškeré dokumenty/doklady musí být dobře čitelné a žádný dokument/doklad nesmí 
obsahovat opravy a přepisy, které by Zadavatele mohly uvést v omyl. 

 
11.2 Nesplnění formálních požadavků (či kteréhokoliv z nich) stanovených v tomto článku 11. zadávací 

dokumentace není důvodem pro vyloučení nabídky uchazeče ze Zadávacího řízení. 
 
 
 

12. PROHLÍDKA MÍSTA PLN ĚNÍ: 

 
12.1 Prohlídka místa plnění se uskuteční dne [BUDE DOPLNĚNO] 2014 s tím, že uchazeči se sejdou 

v 10:00 hodin na Městském úřadě města Úvaly, Odbor životního prostředí a územního rozvoje, 
Riegerova 897, 250 82 Úvaly. 

 
12.2 Případný další termín prohlídky místa plnění Zadavatel umožní po předchozí telefonické dohodě 

uchazeče s [BUDE DOPLNĚNO], tel.: [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE 
DOPLNĚNO]@mestouvaly.cz.  

 
12.3 Případné dotazy na prohlídce místa plnění budou písemně zaznamenány, budou zodpovězeny 

výhradně písemně a budou zveřejněny na profilu Zadavatele.  
 

13. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM:  

 
13.1 Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám. Dodavatel může Zadavatele písemně požádat o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám nejpozději pět (5) dnů přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel 
takovému dodavateli odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do čtyř (4) pracovních 
dnů po obdržení jeho písemného požadavku, a zároveň Zadavatel odešle takové dodatečné 
informace i se zněním původního dotazu všem zájemcům a zároveň uveřejní dodatečné informace 
včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací 
dokumentace. 

  
13.2 Zadavatel doporučuje písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám adresovat 

přímo zástupci Zadavatele v tomto zadávacím řízení, tj. do advokátní kanceláře Mgr. Kláry 
Zábrodské, advokát, Rybná 24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, e-mail: zabrodska@akzr.cz, a 
zároveň zaslat kopii takové písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám na e-
mailovou adresu: zabrodska@akzr.cz a na e-mailovou adresu Zadavatele: [renata.stojecovaBUDE 
DOPLNĚNO]@mestouvaly.cz. 

 

14. PODÁNÍ NABÍDKY A LH ŮTA PRO JEJÍ PODÁNÍ:  

 
14.1 Uchazeči podají nabídku v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky "Nabídka – 

Neotevírat – VZ – Zasakovací pás Horoušánky" , na které musí být uvedena korespondenční 
adresa uchazeče, který nabídku podal, na niž je možné zaslat oznámení o pozdním podání nabídky 
či o obdržení pouze jediné nabídky. Zadavatel uchazečům doporučuje, aby obálky s nabídkou  
opatřili na přelepu podpisem a případně také razítkem uchazeče, tak, aby žádnou obálku nebylo 
možné jakýmkoliv způsobem otevřít, aniž by došlo k poškození takových ochranných prvků.   

14.2 Způsob doručení: 
 
Nabídky mohou být doručeny Zadavateli jedním z následujících způsobů:  
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(a) osobn ě na podatelně města Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly, a to od pondělí do pátku, 

vždy v době od 8:00 do 14:00 hod. (a v poslední den lhůty pro podání nabídek nejpozději 
do 12:00 hod.), nebo  

 
(b) kurýrní službou anebo doporu čenou poštou  na adresu: Město Úvaly, Pražská 276, 

250 82 Úvaly. V případě, že nabídka bude doručována prostřednictvím kurýrní služby či 
doporučenou poštou, pak je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoli 
okamžik předání nabídky kurýrní službě anebo provozovateli poštovních služeb. 

 
 
 
14.3 Lhůta pro podání nabídek: 
 

Lhůta pro podání nabídek na Zakázku podle podmínek této zadávací dokumentace končí dne 
[BUDE DOPLNĚNO]. srpna  2014 ve 12:00 hodin . 
 

15. MÍSTO A DOBA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:  

  
15.1 Termín pro otevírání obálek je stanoven na [BUDE DOPLNĚNO]. srpna  ve 13:00 hodin  v zasedací 

místnosti sídla Zadavatele na adrese Riegerova 897, 250 82 Úvaly. Zadavatel si vyhrazuje právo 
termín pro otevírání obálek změnit. V tomto případě budou všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve 
lhůtě pro podání nabídek, o takové změně písemně informováni.  

15.2 Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a Zadavatel neprodleně 
oznámí příslušným uchazečům, že jejich nabídky byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek 
stanovené v odstavci 14.3 této zadávací dokumentace. 

 
15.3 Při otevírání obálek s nabídkami mohou být přítomny níže uvedené osoby: 
 

(a) zástupci Zadavatele; 
(b) členové komise pro otevírání obálek; a 
(c) uchazeči, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, či jejich zástupci; 
(d) zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, Operačního programu životní prostředí.  
 
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně jeden (1) zástupce každého uchazeče, 
který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí 
opravňující jej účastnit se jednání s tím, že taková plná moc bude podepsaná osobou oprávněnou 
zastupovat uchazeče, pokud sám není touto osobou. Každý uchazeč či jeho zástupce stvrdí svou 
účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů. 

 

16. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ:  

   
16.1 Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v K č bez 

DPH. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle nabídkové ceny s tím, že nejnižší 
nabídková cena určuje nejvhodnější nabídku.  

 
16.2 Pokud bude nabídka uchazeče obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu 

k předmětu Zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí 
nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Uchazeč musí zdůvodnění doručit 
Zadavateli ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení žádosti Zadavatele takovým 
uchazečem. Hodnotící komise posoudí zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud 
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uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě písemně nezdůvodní, nedostaví 
se k podání vysvětlení nebo hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, pak 
bude nabídka takového uchazeče vyřazena. 

 

17. MLČENLIVOST A DŮVĚRNÉ INFORMACE:  

 
17.1 Dodavatel se zavazuje k povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech informacích 

a dokumentech/dokladech, které mu byly Zadavatelem poskytnuty v Příloze 1 a Příloze 2 této 
zadávací dokumentace, a nesdělí je žádné třetí osobě a ani je žádným jiným způsobem nezveřejní 
a nepoužije je k účelům, které by mohly přímo či nepřímo poškodit Zadavatele.  
 

17.2 Zadavatel si vyhrazuje možnost použití (do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) 
informací a dokladů předložených uchazečem pro účel prokázání splnění kvalifikace a splnění 
požadavků Zadavatele podle této zadávací dokumentace formou listiny či jiného dokladu 
předloženého uchazečem (prohlášení, seznam, přehled, certifikát apod.), a to v případě, že si bude 
chtít ověřit údaje uvedené v takových listinách. 

 
17.3 Podáním nabídky uchazeči výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí, podmínek 

a/nebo souvisejících dokumentů a informací týkajících se smlouvy, která bude uzavřena mezi 
vybraným uchazečem a Zadavatelem. 

 

18. VÝHRADY ZADAVATELE:  

         
18.1 Uchazeči jsou povinni předložit nabídku (a jakékoliv jiné požadované doklady/dokumenty) podle 

této zadávací dokumentace výhradně v českém jazyce, s výjimkou dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace, které předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně 
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 
vázána, nestanoví jinak. U dokladů ve slovenském jazyce se povinnost připojit k příslušnému 
dokladu úředně ověřený překlad do českého jazyka neuplatní. To platí i v případě, prokazuje-li 
splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo 
místem trvalého pobytu na území České republiky. 

 
18.2 Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani rozdělení Zakázky na části. 
 
18.3 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky Zadávacího řízení. 
 
18.4 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 
 
18.5 Uchazeč není oprávněn podanou nabídku jakýmkoliv způsobem měnit či rušit. 
 
18.6 Hodnotící komise určená Zadavatelem může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné 

vysvětlení nabídky. 
 
18.7 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o vylou čení uchaze če z důvodu nespln ění 

kvalifikace  na profilu Zadavatele, a to bezodkladně po rozhodnutí o vyloučení uchazeče. 
Oznámení o vyloučení uchazeče se v takovém případě bude považovat za doručené okamžikem 
zveřejnění na profilu Zadavatele. 

 
18.8 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o vylou čení uchaze če na profilu Zadavatele, a to 

bezodkladně po rozhodnutí o vyloučení uchazeče. Oznámení o vyloučení uchazeče se v takovém 
případě bude považovat za doručené okamžikem zveřejnění na profilu Zadavatele. 
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18.9 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o výb ěru nejvhodn ější nabídky  na profilu 

Zadavatele, a to do pěti (5) pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se v takovém případě bude považovat za doručené všem 
dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem zveřejnění na profilu Zadavatele. 

 
18.10 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit Zadávací řízení v souladu s tímto odstavcem, nejpozději však 

do uzavření smlouvy o dílo na plnění Zakázky. O zrušení Zadávacího řízení Zadavatel bezodkladně 
písemně informuje všechny uchazeče, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a jejichž 
nabídka nebyla ze Zadávacího řízení vyřazena. V případě, že Zadavatel zruší Zadávací řízení 
v průběhu lhůty pro podání nabídek, sdělí tuto informaci všem uchazečům a zájemcům a uveřejní ji 
na profilu Zadavatele.  

 
Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení Zadávacího řízení, avšak s tím, že má 
povinnost sdělit důvod zrušení Zadávacího řízení subjektům provádějícím kontrolu nebo audit v 
rámci daného operačního programu [BUDE DOPLNĚNO] a dále tuto skutečnost s odůvodněním 
uvede v následující monitorovací zprávě či obdobném dokumentu.  

  
Zadavatel zruší Zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud: 
 
(a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo 
(b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky Zadavatele na 

předmět plnění Zakázky, resp. byly všechny nabídky vyřazeny, nebo 
(c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek a prokázání 

kvalifikace a/nebo této zadávací dokumentaci, nebo 
(d) odmítl uzavřít smlouvu o dílo na plnění Zakázky i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné 

smlouvu o dílo na plnění Zakázky uzavřít.  
(d)(e) Nebylo do doby ukončení zadávacího řízení rozhodnuto o přidělení dotace 

 
Zadavatel může dále zrušit Zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud: 
 
(e)(f) v průběhu Zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na 

Zadavateli požadovat, aby v Zadávacím řízení pokračoval, nebo 
(f)(g) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu o dílo na 

plnění Zakázky nebo neposkytl Zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.  
 
18.11 Zadavatel neposkytne žádnému uchazeči náhradu nákladů (a to ani částečnou) spojených se 

zpracováním a podáním nabídky. 
 
18.12 Zadavatel stanovuje minimální dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán na devadesát (90) 

dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 
 

19. PŘÍLOHY:  

 
19.1 Níže uvedené Přílohy jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci a tvoří její nedílnou součást: 
  

Příloha 1 - Technické podmínky, projektová dokumentace č. [BUDE DOPLNĚNO] vypracovaná 
společností HG partner s.r.o., se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (v elektronické podobě)  

Příloha 2 - Stavební povolení čj. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO] 

Komentář [MaB6]: Nevím, zda to lze 
takto formulovat, ale něco v tomto duchu 
by tam asi mělo být 
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(v elektronické podobě)  

Příloha 3 - Formulář krycího listu (v elektronické podobě) 

Příloha 4 - Návrh smlouvy o dílo (vzor) (v elektronické podobě) 

Příloha 5 - Čestné prohlášení ohledně splnění kvalifikačních předpokladů (v elektronické 
podobě) 

 
 



RO č. 2-20132014 RO č.1 2014 RO č.2 2014 RO č.3 2014 RO č.4 2014 RO č.5

Návrh 2014 

RO č.6

OdPa OdPaPol Popis

0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze zav. čin 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000

1334 odvod za odnětí půdy 0 0 0 0 0 0
0000 1339 popl. za komunální odpad 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
0000 1341 popl. ze psů 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000
0000 1343 Popl. za užívání veř. prostranství 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000
0000 1344 popl. ze vstupného 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
0000 1345 popl. z ubytovací kapacity 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
0000 1347 Popl. za provoz. výh. hrací přístroj 0 0 0 0 0 0

1348 Poplatek za zhodnocení pozemku 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000
0000 1351 Ostatní popl. z činností (loterie) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
0000 1361 Správní poplatky 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
0000 1511 Daň z nemovitosti 7 600 000 7 600 000 7 600 000 7 600 000 7 600 000 7 600 000

2481 exekuce - Trojánková 899 000 899 000 899 000 899 000 899 000 899 000
4116 Úřad práce UZ13234 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000

0000 2420 Splátky půjček Sokol 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
0000 4111 Neinv dotace PAP 0 0 0 0 0 0

4111 Volby
4111 Neinv dotace -volby prezident

0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 6 859 400 6 859 400 7 085 600 7 085 600 7 085 600 7 085 600
0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000

4116 MMR dotace povodň 0 0 0 0 0 0
4122 Dotace hasiči povodně 0 0 0 0 0 0
4116 Dotace CZch Point 85% 0 0 0 0 0 0
4122 Dotace - bezpečnost na silnicích 0 0 0 0 0 0
4222 Inv.DOTACE MŠ 3 0 0 0 0 0 0

0000 4116 Dotace -auto bioodpad
4122 Dotace Hrad Skara 371 700 371 700 371 700 371 700 371 700 371 700

0000 4122 Dotace-Obnova sochy Arnošta z Pardubic 250 800 250 800 250 800 68 000 68 000 68 000
4122 Dotace Cesty v Úvalech 371 250 371 250 371 250 371 250 371 250 371 250
4216 DOTACE KANALIZACE 0 0 0 0 0 0

4216 DOTACE VODA 9 699 670 9 699 670 9 699 670 9 699 670 9 699 670 9 699 670

4216 DOTACE Č.P. 65 7 200 000 7 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000
4213 DOTACE RYBNÍKY 184 519 184 519 184 519 184 519 184 519 184 519
4216 Dotace ZŠ Úvaly - budova C 0 12 436 000
4216 Dotace MŠ Cukrovar 15 300 000 15 300 000 14 025 000 14 025 000
4222 dotace parková zahrada č.18 0 0 0 0 0 0
4213 dotace zeleň 0 0 0 0 0 0
4116 pečovatelská sl. - příspěvek KÚ 900 000 900 000 948 000 948 000 948 000 948 000
8115 rezerva z daně z nemovitosti 9 290 895 9 290 895 9 290 895 9 290 895 9 290 895 9 290 895
8115 úspora - aukce na energie 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
8115 financování z rezervy developera 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

3631 3121 dary na dlouh.maj. VO Hodov 179 334 179 334
231031213121 dary na dlouh.maj.
2310 2132 vodovod - pronájem řadu 891 000 891 000 891 000 891 000 891 000 891 000
2321 2132 kanalizace - Pronájem čistírny 3 219 000 3 219 000 3 219 000 3 219 000 3 219 000 3 219 000
3113 2111 ZŠ - služby (byty) 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000
3113 2132 ZŠ - nájem (byty) 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000
3114 2111 spec. škola - služby  0 0 0 0 0 0
3114 2132 spec. škola - pronájem 0 0 0 0 0 0
3314 2111 knihovna - poplatky 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
3349 2111 Život Úval - inzerce 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
3399 2111 kultura 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
3399 2321 kultura – dary 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
3412 2132 Koupaliště - pronájem 0 0 69 500 69 500 69 500 69 500
3429 2111 Tesko - služby 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
3429 2132 Tesko - pronájem 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
3744 2322 pojistné náhrady-povodně 0 0 0 0 0 0
3519 2111 zdrav. střed.- služby 0 0 0 0 0 0
3519 2132 zdrav. střed.- pronájem 775 800 775 800 775 800 775 800 775 800 775 800
3519 2322 Pojistná náhrada 0 0 0 0 0 0
3612 2111 byty - služby 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000
3612 2132 byty - pronájem 3 210 000 3 210 000 3 210 000 3 210 000 3 210 000 3 210 000
3612 3113 byty – prodej majetku 0 0 0 0 0 0
3612 2321 Neinv dary 0 0 0 0 0 0
3613 2111 nebytové služby 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000
3613 2132 nebytové - pronájem 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000
3632 2111 hřbitov - služby 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000
3631 2132 nájemné Eltodo
3633 2111 věcné břemeno
3722 2111 odpady - vratka za tříděný odpad 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000
4351 2111 pečovatelská klienti 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
5512 2111 hasiči - služby 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5512 2132 hasiči - nájem 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
5512 3113 prodej has.auta
6171 2321 přijaté neinv.dary
6171 2111 prodej dřeva z těžby 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
6171 2111 vývěska, kopírování 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
6310 2141 Příjmy  z úroků 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
6310 2210 Pokuta Hausdorf 0 0 0 0 0 0
6310 2210 Pokuta žp 0 0 0 0 0 0
6310 2211 Přijaté sankční platby 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
6409 2322 pojistné náhrady-povodně
6409 3111 Přijmy z prodeje nemovitostí 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 13 600 000 13 600 000
6409 2131 pronájem pozemků 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

8123 úvěr na dofinancování investic města 11 901 028 11 901 028 11 901 028 11 901 028 11 901 028 11 901 028
8115 rezerva z čerpání úvěru 2013 2 846 138 2 846 138 2 846 138 2 846 138 2 846 138 2 846 138
8115 rezerva z prodeje VPS 3 546 680 3 546 680 3 546 680 3 546 680 3 546 680 3 546 680
8115 rezerva z přebytku 2013 6 832 313 6 832 313 6 832 313 6 832 313 6 832 313 6 832 313
8123 revolvingový úvěr 0 0 0 0 0 0

2321 2111 investiční příspěvky 0 0 0 0 0 0
příspěvek(Slunečné terasy) 0 0 0 0 0 0
příspěvek(Čábela-Málek-Rábel) 0 0 0 0 0 0

6409 3122_2Příspěvky do infrastruktury města 0 0 0 0 0 0

PŘÍJMY CELKEM : 149 679 193 149 679 193 164 322 893 164 140 093 173 044 427 185 480 427

Rozpočtové opatření 6/2014
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Stránka 1 2014 RO č  6.xls Výdaje Roč.6/2014

Pol.                 Popis 200920102011201220132013 RO č.22014 RO č. 12014 RO č. 22014 RO č. 32014 RO č. 42014 RO č. 5 2014 RO č. 6 úroky vš.pokl. zastupitelé správa VPS peč. sl. Profi + MP kronika Knih. ŽÚ kultura Byty DPS Nebyty Hasiči
6310 6409 6112 6171 3639 4351 5311 3319 3314 3349 3399 3612 3612/77 3613 5512

5011 Platy zaměstnanců # # 16 558 043 16 558 043 0 11 717 556 2 748 923 1 030 344 0 578 124 213 096
5021 Ostatní osobní výdaje # # 865 514 865 514 617 000 129 514 12 000 54 000 53 000
5023 Odměny zastupitelům # # 1 443 500 1 443 500 1 443 500 0 0 0
5024 Odstupné zastupitelé 0 # # 420 000 420 000 420 000
5029 Refundace # # 20 000 20 000 20 000
5031 Sociální pojištění # # # 4 719 464 4 719 464 360 875 3 083 639 719 609 257 586 0 3 000 144 531 13 500 0 53 274 0 13 250
5032 Zdravotní pojištění # # # 1 698 035 1 698 035 129 915 1 110 110 259 059 92 731 0 1 080 52 031 4 860 0 0 19 179 0 4 770
5038 Ostatní pojistné # # # 81 090 81 090 81 090

50xx # # 25 805 646 25 805 646 81 090 2 354 290 16 528 305 3 857 106 1 380 661 0 16 080 774 686 72 360 0 0 285 549 0 91 020
5178 Leasing 0 0 0 0 0 0 0
5132 Ochranné pomůcky # # 25 000 25 000 25 000
5134 Prádlo, oděv, obuv # # 102 000 102 000 45 000 12 000 45 0005134 Prádlo, oděv, obuv # # 102 000 102 000 45 000 12 000 45 000
5136 Knihy, tisk # # 258 000 258 000 8 000 45 000 5 000 200 000
5137 DHIM # # 720 000 720 000 65 000 450 000 120 000 35 000 20 000
5139 Materiál # # 1 854 000 1 854 000 30 000 435 000 440 000 10 000 4 000 10 000 40 000 450 000 15 000 20 000
5151 Voda # # 420 000 420 000 30 000 10 000 0 300 000 30 000 3 000
5153 Plyn # # 3 000 000 3 000 000 300 000 120 000 0 930 000 500 000 50 000
5154 Elektrická energie # # 1 390 160 1 390 160 150 000 40 000 100 000 300 000 210 000 28 000
5156 Pohonné hmoty # # 550 000 550 000 50 000 360 000 90 000 50 000
5161 Služby pošt # # 534 000 534 000 500 000 4 000 30 000
5162 Telefony # # 430 000 430 000 50 000 247 000 25 000 8 000 15 000 60 000 10 000
5163 Pojištění+bank.popl. # # 590 000 590 000 578 000 12 000
5164 Nájemné # # 1 514 400 1 514 400 96 000 160 000 18 000 14 300
5166 Právní služby # # 1 094 000 1 094 000 800 000
5167 Školení a vzdělávání # # 255 000 255 000 20 000 150 000 55 000 5 000 25 000
5168 Služy zpracování podkladů 0 # 324 100 324 100 68 400
5169 Nákup služeb # # 15 620 998 15 620 998 48 400 50 000 800 000 400 000 13 000 900 000 3 000 15 000 400 000 92 000 300 000 100 000 569 806 20 000
5171 Opravy a udržování # # 10 569 048 10 804 519 0 110 000 200 000 60 000 5 000 820 725 500 000 350 000 25 000
5172 Programové vybavení # # 1 015 000 1 015 000 1 000 000 15 000
5173 Cestovné # # 79 000 79 000 47 000 30 000 1 000 1 0005173 Cestovné # # 79 000 79 000 47 000 30 000 1 000 1 000
5175 Pohoštění # # 123 000 123 000 25 000 30 000 12 000 1 000 50 000
5179 Ostatní nákupy # # 20 000 20 000 20 000
5193 Dopr. obslužnost # # 1 000 000 1 000 000
5194 Věcné dary # # 140 000 140 000 20 000 60 000 10 000 50 000
5329 Neivestiční příspěvek # # 405 000 405 000 405 000
5331 Neinvest. přísp. org. # # 5 134 000 5 134 000 0
5361 Nákup kolků 0 # # 10 000 10 000 10 000
5362 Platby daní a poplatků # # 30 000 30 000 25 000 5 000
5410 Sociální dávky 0 0 0 0 0 0
5499 Převody vl. fondům # # 381 425 381 425 381 425
5222 příspěvky spolkům 0 0 # # 426 471 426 471
5909 Ostatní výdaje-spolky 0 0 0 0 0 0
5909 Ostatní výdaje, rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0

51-9xx # # 48 014 602 48 250 073 0 1 481 225 315 000 5 242 000 1 936 000 238 000 900 000 12 000 561 000 430 000 250 000 1 585 025 2 205 000 1 659 806 296 000
5141 Úroky # # 2 843 000 2 843 000 2 843 000

5XXX Neinvest. výdaje # # # ## 76 663 248 76 898 719 2 843 000 1 562 315 2 669 290 21 770 305 5 793 106 1 618 661 900 000 28 080 1 335 686 502 360 250 000 1 585 025 2 490 549 1 659 806 387 020

6111 Programové vybavení 0 0 0 0 # 140 000 140 000 140 0006111 Programové vybavení 0 0 0 0 # 140 000 140 000 140 000
6121 Budovy, haly a stavby # # 63 052 796 81 675 796 2 934 496 0 408 690
6121 Projektová dokumentace # # 9 581 316 9 739 616 0 250 000 0 450 500 775 700
6122 Stroje a zařízení # # 280 000 280 000 50 000 230 000
6123 Dopravní prostředky 0 # 175 000 175 000 150 000 25 000
6125 Výpočetní technika # # 100 000 100 000 100 000
6129 HIM 0 0 0 0 0 0 0
6130 Pozemky # # 1 842 003 386 057 0

0 0 0 0 0 0 0
8115 Rezervy účelové # 8 250 082 2 590 082 362 184
8115 Rezervy na projekty 2014 0 # # 51 982 587 157 587 157
6349 Investiční příspěvek-úvěr # # 1 500 000 1 500 000 1 500 000

6XXX Investiční výdaje # # # ## 84 973 179 97 173 708 0 2 087 157 0 290 000 3 696 680 230 000 0 0 0 0 0 450 500 0 1 184 390 25 000

8124 splátky jistin # # 11 408 000 11 408 000
8115 Financování -develop 0 0 0 0 0 0 0

XXXX Výdaje celkem # # # # # ### 173 044 427 185 480 427 2 843 000 3 649 472 2 669 290 22 060 305 9 489 786 1 848 661 900 000 28 080 1 335 686 502 360 250 000 2 035 525 2 490 549 2 844 196 412 020

0 0
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Stránka 2 2014 RO č  6.xls Výdaje Roč.6/2014

Pol.                 Popis

5011 Platy zaměstnanců
5021 Ostatní osobní výdaje
5023 Odměny zastupitelům
5024 Odstupné zastupitelé
5029 Refundace
5031 Sociální pojištění
5032 Zdravotní pojištění
5038 Ostatní pojistné

50xx
5178 Leasing
5132 Ochranné pomůcky
5134 Prádlo, oděv, obuv

II.+III.
Zdr.stř. Tesko Hřbitov Koupal. + ZČ ZŠ č.p. 65 MDDM MŠ II MŠ Cuk MŠ III Jíd. ZŠ Jíd. MŠ Úz.plán VO Silnice Doprava Vodovod Kanalizace Inž.sítě
3519 3429 3632 3412 3113 3114 3421 3111/303 3111/306 3111/311 3141/3093141/308-312 3635 3631 2212 2221 2310 2321/38 3633

270 000
0

0 0 0 0 0 70 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 24 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 364 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5134 Prádlo, oděv, obuv
5136 Knihy, tisk
5137 DHIM
5139 Materiál
5151 Voda
5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5156 Pohonné hmoty 
5161 Služby pošt
5162 Telefony
5163 Pojištění+bank.popl.
5164 Nájemné
5166 Právní služby 
5167 Školení a vzdělávání
5168 Služy zpracování podkladů
5169 Nákup služeb
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení
5173 Cestovné

30 000
50 000 30 000 300 000

7 000 30 000 10 000
1 000 000 100 000

20 000 200 000 60 000 100 000 25 000 157 160

15 000

500 000 640 000 86 100
100 000 194 000

5 000 50 000 245 000 250 000 20 000 20 000 20 000 50 000 15 000 55 892 1 990 900 250 000 720 000 403 000 150 000
250 000 90 000 1 147 980 100 000 10 000 150 000 20 000 700 000 50 000 10 000 3 143 143 2 562 671 300 000 200 000

5173 Cestovné
5175 Pohoštění
5179 Ostatní nákupy
5193 Dopr. obslužnost
5194 Věcné dary
5329 Neivestiční příspěvek
5331 Neinvest. přísp. org.
5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků
5410 Sociální dávky
5499 Převody vl. fondům
5222 příspěvky spolkům 
5909 Ostatní výdaje-spolky
5909 Ostatní výdaje, rezerva

51-9xx
5141 Úroky

5XXX Neinvest. výdaje 

6111 Programové vybavení

5 000

1 000 000

2 520 000 369 000 1 530 000 595 000 120 000

426 471

250 000 25 000 197 000 2 019 451 4 460 000 320 000 539 000 680 000 2 280 000 645 000 145 000 155 892 1 990 900 3 804 243 1 000 000 3 633 831 703 000 350 000

250 000 25 000 197 000 2 019 451 4 460 000 684 500 539 000 680 000 2 280 000 645 000 145 000 155 892 1 990 900 3 804 243 1 000 000 3 633 831 703 000 350 000

6111 Programové vybavení
6121 Budovy, haly a stavby
6121 Projektová dokumentace
6122 Stroje a zařízení
6123 Dopravní prostředky
6125 Výpočetní technika
6129 HIM
6130 Pozemky

8115 Rezervy účelové
8115 Rezervy na projekty 2014
6349 Investiční příspěvek-úvěr

6XXX Investiční výdaje 

8124 splátky jistin
8115 Financování -develop

XXXX Výdaje celkem 

40 000 18 363 000 9 252 380 16 800 000 0 550 000 2 737 838 11 586 800 14 500 000 2 093 184
861 950 1 441 212 9 114 0 979 000 2 690 140 1 104 000 20 000 515 000

386 057

2 227 898

0 0 40 000 0 19 224 950 9 252 380 0 0 18 241 212 9 114 550 000 0 979 000 2 737 838 16 890 895 0 15 604 000 20 000 2 608 184

250 000 25 000 237 000 2 019 451 23 684 950 9 936 880 539 000 680 000 18 241 212 2 289 114 1 195 000 145 000 1 134 892 4 728 738 20 695 138 1 000 000 19 237 831 723 000 2 958 184
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Stránka 3 2014 RO č  6.xls Výdaje Roč.6/2014

Pol.                 Popis

5011 Platy zaměstnanců
5021 Ostatní osobní výdaje
5023 Odměny zastupitelům
5024 Odstupné zastupitelé
5029 Refundace
5031 Sociální pojištění
5032 Zdravotní pojištění
5038 Ostatní pojistné

50xx
5178 Leasing
5132 Ochranné pomůcky
5134 Prádlo, oděv, obuv

Lesy Popelnice Odpady Čer. skl. Povodeň Příroda Sběr. dv. Pošembeří Cyklostezky zeleň
1036  3722/1 3722/34 3729 3744 3749 3722/36 3329 2212/1 3745

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
5134 Prádlo, oděv, obuv
5136 Knihy, tisk
5137 DHIM
5139 Materiál
5151 Voda
5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5156 Pohonné hmoty 
5161 Služby pošt
5162 Telefony
5163 Pojištění+bank.popl.
5164 Nájemné
5166 Právní služby 
5167 Školení a vzdělávání
5168 Služy zpracování podkladů
5169 Nákup služeb
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení
5173 Cestovné

20 000

0

255 700
180 000 4 700 000 800 000 120 000 50 000 140 000 1 600 000 75 000

5173 Cestovné
5175 Pohoštění
5179 Ostatní nákupy
5193 Dopr. obslužnost
5194 Věcné dary
5329 Neivestiční příspěvek
5331 Neinvest. přísp. org.
5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků
5410 Sociální dávky
5499 Převody vl. fondům
5222 příspěvky spolkům 
5909 Ostatní výdaje-spolky
5909 Ostatní výdaje, rezerva

51-9xx
5141 Úroky

5XXX Neinvest. výdaje 

6111 Programové vybavení

180 000 4 700 000 800 000 120 000 305 700 160 000 1 600 000 75 000 0

180 000 4 700 000 800 000 120 000 305 700 160 000 1 600 000 75 000 0

6111 Programové vybavení
6121 Budovy, haly a stavby
6121 Projektová dokumentace
6122 Stroje a zařízení
6123 Dopravní prostředky
6125 Výpočetní technika
6129 HIM
6130 Pozemky

8115 Rezervy účelové
8115 Rezervy na projekty 2014
6349 Investiční příspěvek-úvěr

6XXX Investiční výdaje 

8124 splátky jistin
8115 Financování -develop

XXXX Výdaje celkem 

570 000 740 553 1 098 855
506 000 137 000

0

0 0 0 0 1 076 000 740 553 0 1 098 855 137 000 0

180 000 4 700 000 800 000 120 000 1 381 700 900 553 1 600 000 1 173 855 137 000 0
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