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AZ AQUA_GARDEN, s.r.o.
Mezi Mostv |793, 530 03 Pardubice, lČ zl

Identifikačníúdaj e zadavatele

q go

%l

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, odd. C' vloŽka 22498,
zastouoená iednatelem o. Danielem Hromádkou

Realizace průzkumných prací a zpracováni analýzy
rizik starých ekologických zátěží,prumyslový areál u
obce Dražkovice, projektje spolufinancován ze zdrojtl

Název a noois předmětl zakázkv

E{J

:824.065'-Kč'

Předpokl. hodnota zakázky bez DPII
Termín a místo podání natlídek

Od 18.08.2014 do 16.09.2014 do 12,00 hod.

AZ AQUA-GARDEN, s.r.o. Mezi Mosty

1793

530 03 Parduhice

Zikladnim hodnotícím kritériem je cenová nabídka'
Zál<ladní

h

odn

struk1ura cenové nabídky kap. 6b,vríha 1 007o, při
splněni vŠech formálních poŽadav1ai na úplnost

otícíkritéria

nahírlkv
říjen 20l4 _ duben 20l5

Termín a místo plnění dodávky

obec DraŽkovice, Pardubice II

Informace o výběrovém řízení

Parcely č.2l8l4 a21818 v k.ú. Blato ač.9513 a 95/18
v k.ú. DraŽkovice
Zakiukaje zadávána postupem v souiadu se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory
v oPZP kap. 5.l. na veřejnou zakázku malého rozsahu
2. kategorie na služby mimo reŽim zákona č. 13712006
sb.

Jazvk nodání nabídkv

ČeskÝ nebo slovenskÝ

Kontaktní osoba zadavatele

Daniei Hromádko, jednatel společnosti
tel. +420 776 325 300

info@vrtv-studnv.com

V

Způsob předání nabídky

zalepené obálce s nápisem

''Neotvírat - výběrové řízeníSFŽP (Reďizace
pruzkumných prací a zpracovžníana|ýzy rizik staých
ekologických zátěží.průmyslový areál u obce
doporučeným dopisem na niže uvedenou doručovací
adresu nebo osobním předráním na uvedené adrese

Doručovacíadresa : Daniel Hromádko

AZ AQUA_GARDEN, s.r.o.
Mezi Mosty 1793,
530 03 Pardubice

Vypracoval, datum

Daniel Hromádko' 10.08.20l4
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ZADAVACI DOKUMENTACE VYBEROVEHO RIZENI

#

Vzhledem kpředpokládané hodnotě této veřejné zakázky, tj. vzhledem kpředpokládané výši celkového

peněŽitého závazku zadavatele za dobu účinnostina poskytování služeb, se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu (dále jen VZMR) ve smyslu $ 12 odst. 3 zákona č. 137/20a6 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
zněni(dále1enZYZ).Dle $ 18, odst. 5 ZvZnenizadavatel povirren zadávat VZMR dle ZYZ, avšak je povinen
dodržet zásadv transparentnosti. rovného zacházení a zákazu diskriminace dle $ 6 ZVZ.

Zakáaka je spolufinancována z prostředků Ewopské unie v rámci operačního programu Životního prostředí
(dále jen oPŽP) a pťoto zadayatel pŤi zadáni této zakázky postupuje dle ,Jávazných pokynů pro žadatele a
příjemce podpory z oPŽP a předpisů Ministerstva pro místní tozvoj ,,Závaené pokyny pro zadávání veřejných
zakázek, spolufinancovaných ze zdtoji EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 13'112006 Sb.' o veřejných
zakázkách, v programovém období 2007-2aB*.
ZákIaďním cíIem zaóáni tohoto ýběrového řízení je soulad s $ 6 ZYZ transparentním a nediskriminujícím
způsobem a v souladu se zásadou ror.ného zachénení se všemi dodavateli zajistit pro zadavatele nížeuvedený
předmět plnění VZMR.

Pokud v podmínkách této Zadávací dokumentace (dále jen ZD) zadavatel použije částečněči zcela pro lepší
precizactvlastního zaďánídikcizýšecitovanéhoZYZ, čijinéhoprávníhopředpisusnímsouvisejícího'pakto
však nemam ená, že se toto qýběrové ÍizeniÍidíZYZ.

Nedí]nou součástí této zadávací dokumentace (iako příloha č. 5) je i záyazné stanovisko Ministerstva životního
prostředí (dále jen MŽP) k žádosti o dotaci zoPŽP'prioritrrí osa č. 4, oblast podpory 4.2.,nazákladě kterého :

a)
b)

c)
d)
e)
0
c)
h)
i)

vítěný dodavatel bude povinen zplacovat realizačni projekt, kteý bude před zahájením prací předloŽen

odboru Environmentálních rizik a ekologických škod vtŽr 1date1en OEREŠMŽP) k odsouhlasení,
práce musí bý prováděny v souladu s platnou legislativou a platn;ými metodickými pokyny (dále jen
MP) MZP, zejména s vyhláškou č- 36912004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování
geologichých prací, ozramovríni rizikových geofak1oru a o postupu při qýpočtu zásob v'ýhradních
loŽisek, v platném zněni, ďále pak musí bý pruzkumné práce na lokalitě rcalizovány dle MP vrŽp a s
zr. 2005, analýzy rizik (dále jen AR) dle ýše zmíněné vyhlášky a platného MP MŽP č. l/20II a
doplnění databáze SEKM včetně vyhodnocení priority dle MP wŽp t.2/2011,

průzkumnéprácebudounalokalitěprováděnyminimálněvkategoriiBpodleMPMŽP
č.13zr.2005,
pro provedení geo$zikálních prací bude zpracována samostatná zpráva, která bude obsahovat i

vyhodnocení vstupního monitoringu' na zákIaďě všech získaných podkladů bude nawhovat přesné

umístěníprvní části vrtných prací. Zprávabude předložena OEREŠMŽP k odsouhlasení. Zaroveň bude
svolán kontrolní den,
metodické změny ýznamného charalderu budou předloženy OEREŠvŽp t odsouhlasení,
v průběhu rea|izace bude uspořádrírn minimálně l kontrolní den, zástupce OEREŠ bude zván na
kontrolní dny,
v případě, že výsledkem AR bude nutnost odstranit závadný stav na lokalitě, budou AR navrženy reálné
cílovéparametÍy Sanace, kteté budou odpovídat podmínkám současného,resp. plánovaného vyrŽití
lokality, a dále náwh případných náprarmých opatření vč. jejich ťtnančníhozhodnocení,
uýsledky průzkumných prací a AR budou podrobeny oponentnímu jednaní,
Úsledky průzkumu a AR budou anotovány ďo ďatabáne SEKM' a to dle standardně poŽadovaného
formátu

rvŽr @izpříslušný MP MŽP).
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2. P ožadov aný rozsah

nabídky

Předmětem výběr.Ťízeni je předloŽení nabídky na kompletní zajištění realizace projektu ,,Realizace průzkumných
prací a zpracování analýzy rizik starýcb ekologických zátěží, průmyslový areál u obce Dražkovice'o s podrobným
časolým harmonogramem a oceněným soupisem prací, která bude obsahovat následující dílčíčásti :

a)
b)
c)
d)
e)
0
c)
h)
i)
j)
k)
e)

ZajišÍěnízpracováni realizačního projektu ve vazbě na projekt Realizace pruzkumných prací a analýzy
rizk,kteý byl podkladem pro ždost o dotaci zoPŽP, s optimalizací a zdůvodněním rozsahu prací,
Zajištěni geodetických prací (zaměření a výpočet objemu skládky)
Zajištěni vrtných prací (vystrojené vrty a nelystrojené závfi) dle poŽadavlď kapitoly 2.2A) Stavební
část,

Zajilštění vzorkovacích prací a laboratomích anaIýz
Zajištěni zpracováni matematického modelu proudění podzemních vod a transportu kontaminace'

ZajišÍěnigeofyzikálního průzkumu
Zaj1štěnílyhodnocení pruzkumných praci a zpracování Analýzy rizik vč. zpracovÍtnÍ záznamt

SEKM,

ďo

dokladace základních kvalifikačníchpředpokladů dle přílohy č. 1
dokladace profesních kvalifikačníchpředpokladů dle přílohy č. 2
dokladace technických kvalifikačníchpředpokladů dle přílohy č. 3
cenová nabídka dle kapitoly 3. Struktura cenové nabídky,
podepsaný návrh smlouvy o dílo, viz příloha č. 4

Průvodnídopis nabídky a návrh smlouvy o dílo musí bý datován a podepsán v případě právnické osoby
statutiírním zástupcem dodavatele/uchazeče, a to způsobem shodným se zápisem v obchodním rejstříku,
popřípadě osobou zmocněnou statutárním zástupcem s tím, že dodavatel/uchazeč předloží v nabídce plnou
moc nebo, v případě ýzické osoby, osobou oprávrrěnou jednat jejím jménem)
2.1. Stávající stav (fotografie v příloze č. 6)

Jedná se o býalý prumyslový areál státního statku, kteý byl použiván jako skladovací prostor s
Železobetonoými silážnimi jámarni a potřebnou manipulační technikou. BliŽšípopis je uveden v projektu na
realízaci průzkumných prací, kteý je součástídokumentace pro toto ýběrového řízení' Předmětné

kontaminované pozemky jsou v majetku investora a z částípronajaté soukromou osobou investorovi dle nájemní
smlouvy (parcelní č.218/4 a288l8 v k.ú. Blato a č.9513 a 95l18 v k.ú. Dražkovice).
2.2 Technické parametry zakázky

A)

stavební část
- poŽadavky na stavební částjsou charakterizovány vrhrými pracemi

s

vybudováním HG vrtů l l0 mm a

souvisejících prací,

-

podrobný popis

s

rozmístěním a počet bude optimalizován v realizačním projektu
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technická část

-

geodetické práce (zaměření skiádky vč. umístění vrtů a 1ipočet objemu skládky)
vzorkovací práce a laboratorní analýzy dle realizačního projek1u
zpracovánímatematickéhomodelukontaminace
zaiištění geoszikálního pruzkumu
vyhodnocení pruzk_umných prací azpracov(nirizikové analýzry

zapracovánizáztamís do SEKM

Vše na zakladě realizačniho projektu, kteqý bude vychazet z projektu realtzace pruzkumných prací aanalýzy
rlzlkalťteý byl pouŽit jako podk1ad pro žádost o dotaci zoPZP.

3. Struktura cenové nabídky

Cenovou nabídku zpracujte ve formě souhmné tabulky samostatně a uložte do zalepené obálkv odděleně od
ostatních částínabídky (bude otevřena pouze v případě' že zadavatel obdržíminimálně předepsaný počet
nabídek a že nabiďka nebude vyřazena pro nesplnění zaďaných kritérií a parametrů) bez DPH. Cenu je nutné
uvést jen v Kč, nikoliv Euroo či jiné měně.

Kč
oeodetické oráce
zDracování realiz' proiektu
Vrtné oráce
Vzorkovací Dráce
laboratorní analÝzv
matematický model

qeofvzikální průzkum
whodnocení průzk. prací
z\r acav ání analÝ zv riz|k

zaorac. záznamts do SEKM
celkem bez DPH
celkem s DPH
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4. DalšÍ požadavky

24 měsíců,
30 dní'

Minimální zaručnídoba
Min imální splatnost fakt,'.y

Zaslánim takto zpracované nabídky se dodavatel zavazuje, že tato nabídka bude v plném rozsahu platná až do
doby ukončeni realizace zakázky (30.04.201 5).

5. Způsob hodnocení nabídek a

jejich vyhodnocení

1. obátky snabídkami budou otevírány aŽ vpřítomnosti písemně jmenované komise pro otvírání obálek a
hodnocení nabídek (dále jen ,,komise") a to 30 minut po uplynutí termínu pro podávání nabídek, t]. 16' 09.2014
ve 12,30 hod. bez účastizástupce uchazeče.
2. Hodnocení úplnosti nabídek a splnění zaďžni proběhne komisionelně v přítomnosti komise ihned po otevření
obálek s nabídkami, při sp|nění formálních podmínek zadáni bude dále samostatně hodnocena cenová nabídka

jako hlavní kritérium s váhou l00%o.

3. Zaďavatel můžev případě nejasností požáďat uchazeče o písemnéqzsvětlení nabídky.

6.

Hodnotícíkriteria

Jediným a rozhodujícím kritériem je při splrrění všech formálních podmínek výše natrídkové ceny
1006/o,

s

váhou

přičemžvítězem se stane nabídka s nejniŽšícenou na realizaci poŽadovaného rozsahu prací.

7. Dalšíinformace k výběrovému řÍzení

-

veškeréaktuální informace k tomuto výběrovému řízeníjsou uvedeny na www stránkách

-

projektje spolufinancovžnzezdrojůEU,
upozornění : dle $ 2e) zakona č. 320l2a01 Sb. v platném mění o finančníkontrole ve
veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při qýkonu ťtnanční

-

nejsou akceptovány variattni nabídky,

-

zadavatele (www.vrty- studny. cominovinky/v.vberova-rizeni),

kontroly,
nabídka musí bý předloŽena ve 3 exemplžřich, ztoho 2x písemně a jednotlivé listy budou
zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (1x origínál, lx kopie) a lx na elektronickém

nosiči (CD),

uchazeč je oprávněn po zadavateli písemně či elektronicky poŽadovat dodatečné
informace kzadávacim podmínkám' poŽadavek však musí bý doručen nejpozději do
$.a9.2a14. Zadavatel ve formě otárky a odpovědi odešle dodatečnéinformace
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k zad,ávacím podmínkám do 4 pracor'ních dnťr ode dne doručeníŽádosti všem uchazečům,
kterym byla zadávací dokumentace posky'rnuta a tuto inťonnaci zároveň zveřejni na sqfch

_

www stránkách,

nabídka' která bude doručena po tennínu podání nabídek, bude bez zaťazení do vy'běrovélro
řízení vrácena na adresu Účastníka,
zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řizení zrušit i bez udání důvodu (formou elektronického
omárrrení všem obeslaným účastníkůrna zveřejněním na www stránkách zadavateie,
lhůta pro podání námitek je 5 pracovtlích dní od doručení informace o výsledku výběrového

řízeni.

_
_

řádně předloženénabídky zustávají uloženy v archiyu zadavatele výběrového řízení'
garantované parametry musí být doloŽeny katalogovými listy qřrobce

-

v případě zájmu

_
_

pr.anaaatel nabidky je povinen ve smlouvě o dílo uvést své subdodavatele, kteří realizují
dodávky a práce nad l0 or'o,

je možnédohodnout

s kontaktrri osobou zadavatele prohlidku místa plnění

zakázky.

obchodní podmínky jsou zadavatelsm stanoveny smlouvou o dílo.
náklady na zpracování a předloŽení nabídky nese každý účastníksám
v případě zájmu uchazečůbude operativnč organizována společná prohiidka místa plnění, o
jejín termínu bude podána infornrace na www stránkách zadavatele'

Přílohy :

l
2
_ příloha č. 3
- příloha č. 4
_ příloha č. 5
- příloha č. 6
- pťílohač.7
- příloha č.
- příloha Č.

Doklady k prokáání základních kvalifikačníchpředpokladů zhotovitele
Doklady k prokázáni proťesnich kvalifikačnich předpokladů zhotovitele
Doklady k prokázání technických kvalifikačníchpředpokladů áotovitele
Smlouva o di]o
Závamé stanovisko MŽP k zadosti o dotaci zoPŽP
Fotografie stávajícího stavu
Projekt realizace průzkumný'ch prací a ana|ýza rizik, zpracoval Vodní zdroje Ekomonitor. spol.
s r.o. Chrudim, prosinec 2013
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Přítoha č. 1

Doklad k prokázánÍ základních kvalifikačníchpředpokladů formou čestnéhoprohlášeni

Cestné prohlášení

Čestně prohlašuji za společnost
a)

že žádný ze statutárních zástupců společnosti, jejich jednatelů a majitelů :

_

-

nebyi pÍavomocně odsouzen pÍo tÍestný čin spáchaný ve ptospěckr zločinnéhospolčení,
trestný čin účastina zločinnémspolčeni Legalizace 'qfnclsů z ttestné činnosti, podílnictví,
p\ímárn úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvětovéhopodvodu,
včetně případů, kdy jde o příptar,'u nebo pokus nebo účastenstvína takovém ttestném
činu, nebo doš1o k zahlazetú odsouzení za spácbánt takového ttestného činu,

nebyl pía\.omocně odsouzen PÍo trestný čin, jebož skutková podstata souvisí S
předmětem podnikáď dodavatele poďe zvláštních pdvních předpisů nebo došlo k
za|tIazeni odsouzení za spáchánt takového trestného činu.
nenaplnil skutkovou podstaťu jednání nekalé soutěže for:rnou podplácení,

b) aže:

-

t|a majetek společnosti není prohlášen konkurs nebo návťn na prohlášení konkutsu nebyl

zamitnat pro nedostatek maietku dodavatele nebo vůčiněmuž není povoleno r,rytovnání
nebo zavedena nwcená správa poďe zvIáštilch právních předpisů (například poďe zákona

č. 328/1991 Sb., o konkutsu a lrytovnáti, ve zněti pozdějších předpisů nebo poďe

-

zákona č. 21/1'992 Sb., o bankách' ve zněni pozdějších předpisů,
společnost není v likvidaci'
společnost nemá v evidenci dani zacbycenv daňové nedoplatky, a to 1ak y Ceské rrpablirc,
tak u ryni sídla, místa podnikání il b1dliště dodauatele,
společnost nemá nedop1atek na pojistném a na penále na veřejné zdtavotni' pojištěni a to
jak u Ceské republice , tak u ryni sídla, mísÍa podnikání il bjdlištídodauatele'
společnost nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečetúa příspěvku
na státni politiku zaměstnanosa, a to jak a Ceské republice, tak u ryni sídla, mísÍa podnikání íi
bydliště dodauank,

Doklad, prckazuiícÍ splnění zákiladních kvalifikačních předpokiladů nesmí být
kposlední dni, ke ktetému můžedodauatel ptokázat splnění svó kvalifrkace, statšÍ
než 90 dnů.

Podpis oprávněného ZáStupce

Příloha č. 2
Doklad k prokázání profesních kvaliÍikačníchpředpokladů :
a) výpis z obchodního rejstřftu
b) doklad o oprávnění k podnikrání, vč dokladace poŽadavku v bodě ad 4b) a c) Závamého stanoviska }r/rŽP,tj.
zejména osvědčeníodborné způsobilosti podle $ 3 odst. 3 zákona č- 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve
zrrění pozděj šíchpředpisů.

Příloha č.3
Doklady k prokázání technických kvaliÍikačníchpředpokladů zhotovitele

-

:

seznamýznamných dodávek' t j. alespoň 2 AnaIýz rizlk nebo Aktualizovanýcb anaIýz izlk,
rcalbovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejicb rozsahu a doby ptnění
s uvedením:

i.
ii.
iii.

osvědčení, r,rydaného

či podepsaného veřejnýlr.

zadavatelem, pokud byla služtra

zď1ištěna veře nému zadav zteh,
osvědčení r.rydaného jinou osobou, pokud byla služba dodána jiné osobě než veřejnému
j

zadavatelt,nebo
čestnéhoprohiášení dodavatele, pokud byia služba dodána jiné osobě než veřejnému
zadavateh. a neni_ll' současně mažrréosvědčeníod této osoby získat z důvodů
spočívajících
na její sttaně,

Příloha č.4 : Smlouva o dílo

*+*
w
Smlouva o dílo
Č' smlouvy zhotovitele
Č. smlouvy objednatele

:

:

Nžnev zakázky:

Realizace projektu se spolufinancování zprostředků EU (dotace zoPŽP, prioritní osa 5.l),'Realizace
průzkumných prací a zpracování analýzy rizik starých ekologických zátéží,průmyslový areá| u obce
Dražkovice'o

UzavŤená podle zákona č. 5l3/199I Sb. V platném zrrění

''

AZ AQUA-GARDEN, s.r.o., Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
rč ; 27496767
Dlč z CZ27496767
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
22498.

Bankovní spojení:
Č.účtu:

.

: Danielem }Iromádkou, jednatelem společnosti.
Pracovník' pověřený k technickým jedniíním: Tomáš Pelcman

Zastoupená

dálejen objednatel na stranějedné
a

IČ
DIČ
Společnostje zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném
Bankovní spojení :
C. účtu:
Zastoupená:
Pracovník pověřený k technickým jednáním

:

dálejen zhotovitel na straně druhé
Článek I.
Předmět smlouvy, úvodníustanovenÍ

l.
a)

:

Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady a nebezpečíprovede pro objednatele dílo Realizace
průzkumných prací a zpracování analýzy rizik starých ekologických zátěží, průmyslový areál u
obce Dražkovice" v souladu se zadáním v rozsahu :
Zpracování realizačního projektu vč.

r.2014 a2015 (ukončenínejpozději 30.04.20l5),
kteý nesmí překročit nabídkovou cenu zhotovitele,

- stanovení harmonogramlrealizačnich termínův
- rozpočtu,

b)
c)
d)
e)
0
c)

dodávka realizace stavební části,
vzorkovací práce,
laboratorní analýzy
zpracovánimatematického modelu
zajištěnígeos'zikálního pruzkumu
lyhodnocení praci a zpracováni rizikové analýzy vč. záznamu do SEKM.

2.

Předmětern díla jsou také všechny práce, dodávky a služby dále bliže nespecifikované' které jsou nutné
k provedení plně funkčníhodíla, při splnění všech souvisejících a na izemi ČR ptatn1ictr právních

předpisů a norem

3.

Předmět díla bude rcalízován v areálu objednatele.

4. Veškeý odpadní materiál,

vzniklý při plrrění díla, bude zhotovitelem zlikvidován na jeho naklady

v souladu s platnou legislativou mimo areál objednatele, objednateli k tomu bude předložen doklad'

ČHnek II.
Doba plnění

l.

Zhotovitel se zavazuje

a)

:

a včas ve sjednané době, tj. nejpozději do 30.04.2015, vsouladu
harmonogramem, definovaným v prováděcím projektu' s tím, Že bude podepsán protokol o
ukončenísluŽeb dle realizačního projektu.
započit práce spojené s prováděním díla následující pracovní den po podpisu smlouvy o dílo.
respektovat povinnosti obou smluvních stran v průběhu realizace díla, vyplývající z ustanoveni
závantých pokynů a dalšíchsouvisejících předpisů, platných pro reaLizaci díla s finanční
dotaci z prostředků EU a poskyhrou objednateli součinnost přijejich naplňování.
provést dílo řádně
s

b)
c)
2.

objednatel se zavazuje umožnit přístup Zhotoviteli a jím určeným pracowíkům do prostoru rcalizace
předmětu díla a poskytnout jim nezbytnou součinnost při provádění díla.

čHnek III.
Cenaza dílo a platební podmínky

1.

objednatel se zavazuje po protokolárním převzetí díla zaplatit zhotoviteli cenu díla, stanovenou touto

2.

Celková ceua za dílo je dána nabídkovou cenou zhotovitele, je stanovena jako pevná a nepřekročitelná a
zabrnuje veškeré náklady na řádné a včasnéprovedení předmětu díla až do doby jejího protokolárního

3.
45.
6.
'7.

smlouvou,

předání objednateli.

Cena předmětu díla je stanovena bez DPH,

Po zhotovení dila

ýše DPH je

a po podpisu protokolu o převzetí

stanovena obecně platnými předpisy v ČR.

díla oběma smluvními stranami můžezhotovitel

vystavit fakturu' fakturu předloží objednateli nejpozději do 14 dnů po termínu zdanitelného p|nění.

K částce bude účtovánoDPH se sazbou ve ýši, odpovídajícípředpisům v době vmiku dďové
povinnosti, faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu s položkoqým uvedením

jednotliqých částídodávky.
Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručeníobjednateli, v případě Sporu Se za den doručenípovaŽuje
třetí pracovní den po dni odeslání faktury zhotovitelem'
objednatel můŽe fakturu wátit do doby splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplnéúdaje vč.
cenoých. V takovém případě vystaví zhotovitel faktrrru novou S noqým termínem splatnosti.

čIánek IV.
Garantované parametry a smluvní pokuty

Zhotovitel odpovídá objednateli zato, Že provedené pruzkumné práce a zpracovatá analýzy

1.

rizik bude svým obsahem a rozsahem odpovídat poŽadavkům závazn:é dokumentace
zpr acov áni takového materiálu.

2.

MŽP pro

Nesplnění tohoto požadavku je považována za hrubé porušení smlouvy a závaŽnou vadu

di]a,

kteqý musí zpracovatel neprodleně odstranit na své náklady.

V takovém případě je pozastavena platba za provedenou službu až do protokolárního předání

4.

díla bez vady.
Týo sankce nemají vliv na dále sjednané pokuty z prodlení.

ostatní ujednání

1.
2.
3.
4.

5'
6.

Zhotovitel se zavazuje plně respektova| organizační směrnice a vnitropodnikové předpisy, platné v
areálu objednatele zejména B0ZP a poŽární ochrany, prostory pro provádění díla protokolámě

převezme stwzeným zápisem do stavebního deníku,
Zhotovitel poskýuje na provedené dílo záruku po dobu 24 měsícůode dne protokolárního převzetí díla,
případnézávady hlásí objednatel zhotoviteli bez zbytečnéhoodkladu kontaktní osobě, zhotovitel
poskyuje záruční opravy neodkladně.
Zhotovitel odstraní na své nákladyjakékoliv škody' vzniklé na díle, čijinémmajetku objednatele, které

byly způsobeny zhotovitelem vprůběhu plnění díla podle této smlouvy' a to vtakovém rozsahu,

vjakém taková škoda byla způsobena vč. jejich případných následkti.
Protokolární předání díla bude uskutečněno na místě provedení dí1a za přítomnosti objednatele a
áotovitele a potřebných technických pracovníků obou stran. V předávacím protokolu se ýslovně
uvede, zda díIo přý:rrná či nepřijímá, přičemŽ dílo můŽe být převzato i tehdy, kdyŽ v protokolu o

předání apŤevzetíbudou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými' nebrání
plynulému a bezpečnémuprovozu díla a současně budou uvedeny závazné termíny jejich odshanění
s případnými sankcemi za jejichnedodrŽení.
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí bý v předávacím protokolu jasně a zřetelně
uvedeny důvody odmítnutía podmínky, při jejichž splnění dílo nebo jeho část převezne.
Nebezpečíškody na předměfu dilla ptechéaína objednatele okamžikem podepsání předávacího
protokolu o předání apŤevzetí díla smluvními stranamí.

7. obě

smluvní strany se zavazují dodržovat při realizaci této smlouvy nejvyššíetické principy vč.
protikorupčnípraxe. Za korupční jednání se povaŽuje nabídnutí'slíbenínebo poskýnutí, stejně jako

8.
9.

vyžadování či přijetí nepřiměřené výhody, odměny nebo daru.
Zhotovitel ruči až do uplynutí zénučnidoby za kvalitu dodaného zaŤizeti a jeho částí,zvláště pakza
správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu materiálů, pouŽiých při realizaci díla a stejně tak za
odborné provedení předmětu díla, které zaručuje správnou funkci a plnění poŽadovaných parametrů
zaŤízení.

Zhotovitelje povinen po dobu všech prací a v době uvádění do provozu véstjeden stavební / montážni
deník podle obvyklých nyklostí. Zapisy ve Stavebním l montáŽním deníku se nepovažuji za změnu
smlouly' ale slouŽí jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouly. Povinnost předkládat
stavební

l montážni deník.ie na

straně zhotovitele.

Čunet V.
Závěrečná ustanovení.

1.
2.
3'
4.
5.
6.
1.

Tato smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran,

Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují obě smluvní strany své vlastnoručnípodpisy'
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích se stejnou platností, přičemŽ každá ze smluvních stran
ob dr ží2 p o dep s ané vi,ti slry,
Smlouvu lze doplňovat nebo měnit jen číslovanýmipísemnými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami.
Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka zhotovitele č. ........
přílohou č. 1 smlouvy je detailní časový harmonogram plnění smlouly
přílohou č. 2 smlouvy je oceněný soupis prací

V Pardutlicích dne

:

za zhotovitele

Za objednatele

Příloha č. 5

Závazné stanovisko

V .....................-....dne

MŽP

:

#Ěl,{inistetstvo živr:lňih0 sr0!ťi'edí

oĎEsiLÁTEL:

lrrg. Kare} Bláha,

ADREsÁT:

VáŽený pan

CSc'

ředitel odbari..r efiViÍsnmentálních rizik
a ekologických škad

Ilinisterstvo Životn ího prostřed
VrŠovická 65
100 10 Praha 10

í

Daniel l_'írornádko

iednatel spclečfio$ti

AZ AO|"JA Garden s.r.o.
Mezi Mosty 1793
530 03 Patdublce

V Praze dne 17. prosince 2013
83 j 23IENV13
Či.,
4ss11750/1 SiJG

Závazné star}ovisko MŽP k Žállqsti k oFŽP. prioritní Ea 4, ?Llast oodnorv 4.2

odbor environmentálních rizik a ekologickýclr škod vydává stanovisko
k žádosti společnosti Az

AouA Garden s'r'o., která se týká posouaení aárněru
realizace projektu .,Flealizace průzkumný*h prací a zpracování analýzy rizik

ekologických zátěží' průmyslonf areál u obce Dražkovics"'

1" Vyjádření k poskýnutým infornracím, zhodnocení kvality, propracovanosti
žádosti a $tavu SEZ na lokalitě:
. Bývalý areá| státního statku je situován jihozápadním směrem cd obce

DtaŽkovice. cca zkm jiŽně od Pardubic. Zájn:ové území. na kterem má byi
proveden geologicky pruzkum a zpracována analýze rizik se rozkládá na

parcelách č.218j4,28B,l8 vk' ú. Blato a 9513 a 95/1 8 vk'Ú' DraŽkavice.
V souČasnédoběi v areálu sídlíkromě obiednatele i da|šípodnikatelská
subjekty' 8udavy isou vyuŽívány 'iako sktgdy nebc v nich probíhá Čisý provclz
btz pouŽiii nebezpeČných látek. Východně od zájmového územíse rozkládá
sk]ad stavebnÍch rnateriálit- Západním směrem je r'tedena siinice l' třidy č' 37.

.

JiŽním směrern je ilmistěn vodni zdrcij pro b1ivalý státní statek'
Předpokládaným ohniskem zneČiŠtěnÍje prostor bývalých siiáŽnÍch jam a na
nlch navrŠená skládka vČetně jeiího okotí' O pŮvodu odpadu nejsou
zachovány Žádné písemnédokurnenty' Předpokládá se, Že kontaminavané
zeminy pocházejí z odtěŽby v okr:lí bliŽe neupřesněné ČS PHM. v' l'flistě
piedpokládanéhc ohniska kontarnínace nebyly v minulosti provedeny Žádné
průzkumn* práce zarněřené na určenírozsahu a šířeníkontaminace. Fřssné
časovéurČeni uloŽení kontanrinovaných zemin cio sliáŽnich jam n*ní známo.
Žádné písemnédokiady o lrzniku odpadu a jejím původci neisou k dispozici,

._
llulisigístlorj!3ilii:opicsligol VtŠCVická65.]i,4 lcPrahii1ai,{]'12|]l 267i2-1111.ww\r/fizp.i:l'|.!c.in:i.l]l];'

1:?

mffitrÁinil1elltv0 Živoiního pro5tiedí

Cilem prolektu ie prÚzkum znečiŠtěnÍa analýza rizik staré ekolcgicke zálěŽe
V prosioru bývaiych, nyní skládkou zakrytých silážních1am.
NJa lokaliiě budou sÍedovány ropná látky _ l".lhlovodíky Cr,r-C*,]. BTEX, bude
stanov€na kvalita ropných látek, budou analyzovány chlorované atiŤatické

uhlovodrky {ClU)' polycyklickó aromatické uhlovodíky (PAU), budou
provedeila stan0ťení ToC, stanovení třídy vyluhovate|nost! a rovnéŽ je
proiektovárro sledován í paranretrŮ

při

rozené atenuaCe.

Účetern prúzkumných prací bude posouzení aktuálního stavu kontarninace

nesatursvané a saturované zÓny horninového prostředí v nrístó
přepoktádanáho ohniska kontaminace a v blízkém okolí. Určeni miry
kontaminace ujoženézeminy a stavebního materiálu v siláŽních iámách
a zatřidění umístěnéhaopaciu na příslušnou skládku. DalšímcÍlem
pruzkumných prací bude Zmapovat Šířeníkoniaminace ve směru proudění
podzemních vod pro ověření možnosti případnél"to šířeníkontaminace mimo
hranice areálu. V rámci pruzkumných prací bude provedena matematická

a

modelace proudění podzemních vod

simulace ŠířenÍkontaminace

v saturované zoně. Pro zjiŠténí
lvaru pod|oŽí a ověření výskytu případných
preferenčnÍch cest je v zájmovém území navrŽen geoŤyzikální prtrzkum.
Dalšimi projektovanými pracemi bude atmogeochemický pruzkurn, vrtné

a

sondáŽní prác*, hydrodynarnické zkoušky a odběry vzorkú zemin,
skiádkovaného materiálu a podzemních vod. Po vylrodnocení prúzkumných
prací bucie zpracována anaiýza rizik.'

byl s oEREs MZP před deÍinitivnímpředloŽením
konzultován a požadavky MZP byly zhotovitelem akceptovány.
Podrobnosti k lokalitě byiy doloženy poŽadovanýrrr zpusobem.
Předkládaný projekt

2. Stanovisko k prioritnosti předložené žádosti, zařazení do příslušnékategorie

priorit;

$oučasný stav: Žádné lnfoÍrnace 0 kontamjnaci na lÚkaiitu !e nulno nahiíŽet jako
na podezřelou: zatim nelze vyloučit nezbytnosl realizace
nápravného opatření

Xategorie: P4

-

nutný je pr'Ůzkum ksntaminace

-

3' Stanovení limitů, resp. opatření k nápravě závadného stavu;

'.

provedení pruzkumných prací,

zpracování analý'zy rizik.

i]lini.ilér*lvoŽi..,.ji|-'li]tsÍostiedi.Vf9cvi0id6ó.

10í]'l4Pfaha10.i-4ŽíJi?6712'1111

w{vjn.p.c?'illln]i.ŤZĚcÍ

i,tr

in)stersti'o i iť0tn jhír plr$ť*di

4" 1ávazné součásti aadáv*ci a prolektové dokumentace. požadavky rnŽp
v rárnci realizace projek{'t"l:

ai $chválena prciekiova dokur*entace,,t{ealizace průzkumrrých prací
lri

e epraeování analýzy rizik ekologiekýeh zátěží,pí{:myslolňý areál u abee
sražkavice" bude nedílnou a neménnorr součástíZadáVací dokumentaceSoLjčástíkvaliÍikaČnich kriiérií'l zadávaci dokumentaci blrdou pcŽadavky na
uchazeČe s Ůsvědčením odbctné rpůsobilosti podle $3 ocist' 3 zákana Č'

o geoicgickych pracích' Vs zněni pozdějŠíchpředpisi;
'
proje ktovat, pl.ouadět a vyhodnocor,'at geologicke piáce v cboreci:: ]

s2l1

988

Sb.

)

nyárogeotogis'. place uvedené v $ 2 odst- 1 písrrr' c) zákona Č. 6211988 Sb.,
zi lnzěnýrsttá geoloEie _ práce uvedené v $ 2 ocst.* 1 písrn- d) zákcna Č,
pláce uv*dené ''' $ 2
s2i19s8-So'. 3) sanacní Eeclogické práce-sanace
{]dsl. l písirr. g) zákcna Ó.62i1988 Sb.,4) osvědčení c odbolnÓ zpusobilosti

a vyhodnccovat geologicke práce v oboru geoŤyzika
$b A ctáie certiíikát Manažer vzorkování podeemních
v'ldarrý
Českou spo}ečncstípro ]akŮst nebo certilikát
odpadů
vcd a
paclobnéhc reje vantníhc zaměření' UcnazeČ doloŽí rovněŽ cckladY

pr0jektovat, pr.ovádět

nociie zakona 6z19B8

c)
cl)

o oprávnění k podnikání paclle zviáštních právních předpisu V íoz5ahu' který'
,lo!cžícpravněnr i-ichazeČe zrealizovat předmgt l'eřeiné zakáz(y' zejrnéna
vypis z* Žlvnosier:ského rejstříkr;. kteým ucrlazeč prr:káŽe ŽivnosŤenske
cprávnéní minjmáině ri Činnostech Vaaaných Živností: geologické práee,
podnikání s riebezpečnýrni odpady dle Přílohy Č. 2 k zák. č. 455i9] Sh''
l*abaratorní práce budou pl.ováděny v laboratoři s akreditací pro analyzy

proiektované v rámci &R.

Na základě víiěznélrorrabrdkového pro}ektu bude zpracován le alizačni
prejekt. který bude pied zahájenrrn pra*i předloŽen ŮEnEŠ [,1ZP
l'tr'isouhlasen!.

*) Práce bucioi; provádény v souiadu s pJatnou legislalivou a pialnymr i\.4p h-lZP.
reirnena s 'ilyhiáŠkou č. 3s9i2c'04 sh., o prc;ektování' prcvádérrr
;l vyhodnocc.;áni geolcgických prací, oznamováni rizikových geclaktcru
a o postupu při výpočtu zásob výhraciních ložisek. v platném znění, *aie pak
nuciou pruzkulnné práce na iokaliiě i'ea!izovány dle h,iP I"1ZP Č.'1 3 z roku 20C5.

sle vyše zmíněnévyhiášky a platnéno Í\Íp-IúŽP 1 20]
rloplněni 'jatabáze SEKM včetně Vyhodnocení priority die lv'1P MZP 2120] j.
tsudou zpracovávány prÚběŽné zprávy. které budou pie'dkláciány IV1ZP CERÉs
k rdsouhlasení' Kontro1ní dny budou svolávány vŽd-v ro ukonČeriír_réiaké
etapy olací ischvaiování prováděcího projektu. pruzkL;nlných praci a *raÍtu
anaiýzy rizjki' kcie buoe rczhodnr_rto o dalšim posiupu.
Metodické změny významného chaíakteru budou předioŽen;i OÉilES MEP

analyza rizik

l)
g)

1

k cdsouhiasení.
lr} Zástupce OERES \{ŽP bude z_ván na konirolni clny
i) Vysledky AF budou podrobeny oponenŤnirnu jednáni.
j) V1lsledky AE izávěteČná zpráva) bi.:dou anotovány co *atabáZe SEK'r'1, a ;c
d]e slandardně pcŽadovairého Íormálu itlZP {viz oiísiušrrý N'{P MZP)

Příloha č. 6
Fotografie stávaj ícíhostavu

obr. č. 1 : jedna zezatopených starých silážních jam

se ztrytky manipulační techniky

obr. č. 2 : nakupená vrstva kontaminované zeminy v jedné ze sousedních silážních jam

obr. C. 3 : pohled z vrcholu navršené kontaminované zeminy na dalšíkontaminovaný prostor

